
ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 11. јула 2017. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 
и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15), члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14 – и др. закони) и члана 24. тачка 2. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћени текст и 73/14), на предлог Већа Градске 
општине Обреновац, са седнице одржане 5. јула 2017. годи-
не, донела је 

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ OДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017. 
ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац 

(„Службени лист Града Београда‘‘, бр. 133/16, 9/17 и 29/17) 
мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 
општине Обреновац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет) 
састојe се од:

у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине 1.474.777.539

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 1.466.227.539
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.550.000
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.591.916.551
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.574.360.341
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 17.556.210

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -117.139.012
 Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -117.139.012
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година 135.239.012
Издаци за отплату главнице дуга 18.100.000
Издаци за набавку финансијске имовине

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 117.139.012

”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим из-

носима:

  ОПИС

ЕКО-
НОМ-
СКА

КЛАСИ-
ФИКА-
ЦИЈА

БУЏЕТ 2017

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 1.474.777.539
1 Текући приходи 7 1.466.227.539

1.1. Уступљени приходи 7 1.004.245.697
Порез на доходак грађана 711 404.013.764
Порез на приход од самосталних делатности – 
паушал 711122 23.000.000
Порез на приход од самосталних делатности -
 самоопорезивање 711123 25.783.298
Порез на зараде 711111 355.230.466
Порез на имовину 713 45.000.000
Порез на наслеђе и поклон 713311 6.000.000
Порез на пренос апсолутних права на непокрет-
ности 713421 22.000.000
Порез на пренос апсолутних права на 
 мот. возилима и пл. објектима 713423 17.000.000
Порез на добра и услуге 714 529.000.000
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих мате-
рија и одложеног отпада 714549 529.000.000
Трансфери од других нивоа власти 733 26.231.933
Текући трансфери од градова у корист нивоа 
општина 733157 6.331.070
Текући наменски трансфери од Републике 733154 19.900.863

1.2. Изворни приходи 7 461.981.842
Порез на имовину 713 331.741.922
Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 713121 151.171.922
Порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге 713122 180.570.000
Накнада за коришћење грађев. земљишта 741534 4.000.000
Приходи од закупа пословног простора 742152 50.800.350
Комуналне таксе 7145 31.338.570
Комуналне таксе 7161 17.000.000
Комуналне таксе 7415 3.000.000
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа 
ГО 742351 11.000.000
Административне таксе 742251 7.000.000
Мандатне казне 743353 500.000
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 744151 101.000
Мешовити приходи 745151 5.500.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 8.550.000

Година LXI Број 52 12. јул 2017. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА



Број 52 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 12. јул 2017.

  ОПИС

ЕКО-
НОМ-
СКА

КЛАСИ-
ФИКА-
ЦИЈА

БУЏЕТ 2017

3
Примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања 9  

II
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГО-
ДИНЕ 135.239.012

1 Вишак прихода 135.239.012
  1.610.016.551

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по поје-
диначној намени, утврђују се у следећим износима:

у динарима
Ек. 
кл. ОПИС Укупна 

средства

Струк-
тура
 у %

1 2 3 4
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.574.360.341 97,79

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 160.063.252 9,94
411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 125.567.500 7,80
412 Социјални доприноси на терет послодавца 23.900.000 1,48
414 Социјална давања запосленима 4.221.948 0,26
415 Накнаде трошкова за запослене 4.785.000 0,30
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.588.804 0,10
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 359.380.183 22,32

421 Стални трошкови 37.961.833 2,36
422 Трошкови путовања 2.017.000 0,13
423 Услуге по уговору 68.755.038 4,27
424 Специјализоване услуге 218.000.904 13,54
425 Текуће поправке и одржавање 11.774.114 0,73
426 Материјал 20.871.294 1,30
44 ОТПЛАТА КАМАТА 3.416.980 0,21

441 Отплата домаћих камата 3.400.000 0,21
444 Пратећи трошкови задуживања 16.980 0,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 838.763.016 52,10

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 837.515.614 52,02
454 Субвенције приватним предузећима 1.247.402 0,08
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 70.854.017 4,40

463 Трансфери осталим нивоима власти 39.415.563 2,45

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 2.250.000 0,14

465 Остале дотације и трансфери 29.188.454 1,81
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 103.660.714 6,44

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 103.660.714 6,44

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 37.701.266 2,34
481 Дотације невладиним организацијама 35.790.266 2,22
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 0,02
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 261.000 0,02

484
Накнада штете за повреде или штету насталу  
услед елементарних непогода или других природ-
них узрока

1.400.000 0,09

49 РЕЗЕРВЕ 520.913 0,03

499 Средства резерве 520.913 0,03
5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 17.556.210 1,09

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 17.556.210 1,09
511 Зграде и грађевински објекти 7.714.982 0,48
512 Машине и опрема 8.726.998 0,54
515 Нематеријална имовина 1.114.230 0,07

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НА-
БАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 18.100.000 1,12

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 18.100.000 1,12
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 18.100.000 1,12

  УКУПНО 1.610.016.551 100,00

”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та из члана 1. ове одлуке у износу од 117.139.012 динара и 
отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у из-
носу од 18.100.000 динара планирано је да се обезбеде из 
вишка прихода у износу од 135.239.012 динарa.”

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Издаци буџета, по функционалној класификацији, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функц.
 класиф. ФУНКЦИЈА Укупна 

средства
Структура

 %
1 2 3 4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 45.935.256 2,85
010 Болест и инвалидност 1.000.000 0,06
060 Становање 3.259.400 0,20

070 Социјална помоћ угроженом станов-
ништву некласификована на другом месту 40.695.356 2,53

090 Социјална заштита некласификована
 на другом месту 980.500 0,06

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 370.898.809 23,04
111 Извршни и законодавни органи 72.010.000 4,47
112 Финансијски и фискални послови 520.913 0,03
130 Опште услуге 252.842.683 15,70

160 Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту 24.025.213 1,49

170 Трансакције јавног дуга 21.500.000 1,34
200 ОДБРАНА 1.010.000 0,06
220 Цивилна одбрана 1.010.000 0,06
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 7.740.000 0,48
330 Судови 7.740.000 0,48
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 141.754.211 8,80

412 Општи послови по питању рада 3.245.252 0,20

421 Пољопривреда 9.569.200 0,59
436 Остала енергија 23.000.000 1,43
451 Друмски саобраћај 105.939.759 6,58
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 440.348.834 27,35
510 Управљање отпадом 143.737.152 8,93
520 Управљање отпадним водама 72.061.160 4,48
530 Смањење загађености 2.362.600 0,15

540 Заштита биљног и животињског света и 
крајолика 116.032.732 7,21

560 Заштита животне средине некласификова-
на на другом месту 106.155.190 6,59

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 435.506.980 27,05
620 Развој заједнице 232.657.993 14,45
630 Водоснабдевање 60.953.157 3,79
640 Улична расвета 141.895.830 8,81
700 ЗДРАВСТВО 5.750.000 0,36
722 Специјализоване медицинске услуге 3.000.000 0,19

760 Здравство некласификовано 
на другом месту 2.750.000 0,17

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
 И ВЕРЕ 106.528.227 6,62

810 Услуга рекреације и спорта 71.831.268 4,46
820 Услуга културе 18.966.506 1,18
830 Услуге емитовања и издаваштва 13.745.454 0,85
840 Верске и остале услуге заједнице 300.000 0,02

860 Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 1.684.999 0,10

900 ОБРАЗОВАЊЕ 54.544.234 3,39
912 Основно образовање 50.100.219 3,11

980 Образовање некласификовано
 на другом месту 4.444.015 0,28

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.610.016.551 100,00

”
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Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу.

Ред-
ни 

број

Раз-
део

Гла-
ва

Назив директног 
буџетског корисника Ставка Назив капиталног пројекта

Износ

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 4 Управа градске 
општине Обреновац 1 Набавка булдозера на лизинг 4.000.000

2 Набавка комуналне опреме 58.000.000 20.000.000 20.000.000
3 Санација и реконструкција постројења за прераду воде 7.364.000 7.300.000 1.000.000
4 Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката 29.340.660 65.000.000 62.000.000
5 Санација и реконструкција водоводне мреже 13.608.333 37.500.000 40.625.000
6 Изградња мреже фекалне канализације и ФЦС 4.518.000 18.750.000 23.125.000
7 Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 34.854.328
8 Санација изворишта Вић Баре 10.475.000 36.508.000 17.125.000
9 Реконструкција канализационе мреже 9.467.537 2.000.000

10 Електронска седница 6.000.000 10.000.000 10.000.000
11 Реконструкција и адаптација објекта Стара бања 28.450.000 10.000.000 10.000.000
12 Реконструкција и адаптација објекта Стара општина 9.780.000 30.000.000 30.000.000
13 Прибављање земљишта за проширење гробља по МЗ 200.000 10.000.000 10.000.000
14 Уређење локације Бањска комплекса 27.105.000 40.000.000 24.000.000
15 Набавка радних машина 8.300.000 15.000.000 15.000.000
16 Изградња објекта СПА центра 40.000.000 45.000.000
17 Набавка и уградња мобилијара 11.445.998
18 Набавка садница, садња и иницијална нега 8.358.000
19 Набавка теренског возила са приколицом 1.500.000
20 Набавка трактора са пратећом механизацијом 3.000.000
21 Уређење новог паркинг простора код Дома војске 2.500.000
22 Проширење система даљинског грејањаТП З24 и БП ТП 23.000.000

      Укупно:     301.266.856 342.058.000 307.875.000

Поред наведених пројеката у 2017. години према планским документима Града Београда за 2017. годину, у Грaдској 
општини Обреновац, планирани су следећи пројекти:

– реконструкција Улице Ђачког батаљона у Обреновцу – 90.000.000,00 динара;
– изградња дела мреже кишне канализације у Обреновцу – 75.000.000,00 динара;
– решавање имовинско-правних односа на реализацији пројекта Тамнавска IV фаза – 15.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже на потезу Црна тачка – Бошњаци – 30.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже Јужни крак – 66.000.000,00 динара.”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Укупна 
средства

Структура 
у % Одговорно лице

Програм
Програмска
активност/

пројекат
1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 53.714.400 3,34 Mирослав Чучковић
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ – Уређење Баричке реке 100.000 0,01 Mилан Марошанин
  1101-1002 ПРОЈЕКАТ – Уређење Спојног канала 1.500.000 0,09 Mилан Марошанин
  1101-1003 ПРОЈЕКАТ – Уклањање Базне хемије 12.800.000 0,80 Mилан Марошанин
  1101-1004 ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних површина 4.200.000 0,26 Mилан Марошанин
  1101-1005 ПРОЈЕКАТ – Уређење парка између насеља Сава и Ројковац 200.000 0,01 Mилан Марошанин
  1101-1007 ПРОЈЕКАТ-Уклањање бесправно подигнутих објеката 400.000 0,02 Милорад Косановић
  1101-1010 ПРОЈЕКАТ-Уређење локације Бањског комплекса 27.105.000 1,68 Mилан Марошанин
  1101-1011 ПРОЈЕКАТ-Уређење канала Купинац 550.000 0,03 Mилан Марошанин
  1101-1012 ПРОЈЕКАТ-Уређење сливних подручја 5.000.000 0,31 Mилан Марошанин
  1101-1013 ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање 1.859.400 0,12 Mирослав Чучковић

1102   Програм 2. Комунална делатност 490.593.645 30,47 Mирослав Чучковић
  1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање/одржавање јавним осветљењем 109.557.480 6,80 Mилан Марошанин
  1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање јавних зелених површина 104.479.808 6,49 Зоран Лапчевић
  1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 80.000.000 4,97 Зоран Лапчевић
  1102-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Остале комуналне услуге 12.054.850 0,75 Славко Берић
  1102-1001 ПРОЈЕКАТ-Изградња мреже јавног осветљење 31.601.320 1,96 Mилан Марошанин
  1102-1002 ПРОЈЕКАТ – Изградња НН мреже 737.030 0,05 Mилан Марошанин
  1102-1003 ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ 300.000 0,02 Mилан Марошанин
  1102-1004 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање 8.450.000 0,52 Mилан Марошанин
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  1102-1005 ПРОЈЕКАТ -Санација изворишта Вић баре 10.475.000 0,65 Бранко Матић
  1102-1006 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција постројења за прераду воде 14.893.164 0,93 Бранко Матић
  1102-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција водоводне мреже 13.608.333 0,85 Бранко Матић
  1102-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже    21.976.660 1,36 Бранко Матић
  1102-1009 ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина  500.000 0,03 Mилан Марошанин
  1102-1010 ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме 58.000.000 3,60 Зоран Лапчевић
  1102-1011 ПРОЈЕКАТ – Проширење система даљинског грејања – ТП З24 и ТП БП17 23.000.000 1,43 Борис Ивковић
  1102-1012 ПРОЈЕКАТ – Суб.прикљ.грађ. МЗ Дражевац и МЗ Конатице на вод.мрежу 960.000 0,06 Бранко Матић

1501   Програм 3. Локални економски развој 3.245.252 0,20 Предраг Јовановић
  1501-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања 247.402 0,02 Предраг Јовановић
  1501-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подстицаји за развој предузетништва 2.997.850 0,19 Предраг Јовановић

0101   Програм 5.Пољопривреда и рурални развој 9.569.200 0,59 Александар Богићевић
  0101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере подршке руралном развоју 5.900.000 0,37 Александар Богићевић
  0101-1004 ПРОЈЕКАТ – Информативне активности:сајмови, изложбе, маниф. 3.669.200 0,23 Александар Богићевић

0401   Програм 6. Заштита животне средине 185.814.176 11,54 Мирослав Чучковић
  0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине 36.947.579 2,29 Славко Берић
  0401-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине 2.362.600 0,15 Славко Берић
  0401-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе 6.552.924 0,41 Славко Берић
  0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама 18.000.000 1,12 Бранко Матић
  0401-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада 5.000.000 0,31 Зоран Лапчевић
  0401-1001 ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом 1.737.152 0,11 Милорад Митровић

  0401-1002 ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског и 
предшколског узраста кроз еколошке школе и кампове 35.000.000 2,17 Олга Миросављевић

  0401-1005 ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 34.854.328 2,16 Бранко Матић
  0401-1006 ПРОЈЕКАТ-Набавка булдозера на лизинг 4.000.000 0,25 Зоран Лапчевић
  0401-1007 ПРОЈЕКАТ-Санација и реконструкција канализационе мреже 11.411.370 0,71 Бранко Матић
  0401-1008 ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације и ФЦС 4.518.000 0,28 Бранко Матић
  0401-1009 ПРОЈЕКАТ-Повезивање прикључака на канализациону мрежу 3.277.462 0,20 Бранко Матић
  0401-1010 ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних зелених површина 9.418.761 0,59 Славко Берић
  0401-1011 ПРОЈЕКАТ-Уређење слободних јавних површина 12.734.000 0,79 Славко Берић

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 237.662.366 14,76 Милан Марошанин
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање саобраћајне инфраструктуре 81.479.759 5,06 Милан Марошанин
  0701-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање јавним паркиралиштима 7.800.000 0,48 Славиша Перовић
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе 10.120.000 0,63 Милан Марошанин
  0701-1003 ПРОЈЕКАТ – Изградња градских улица 1.340.000 0,08 Милан Марошанин
  0701-1004 ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају 5.200.000 0,32 Мирко Вранешевић

  0701-1005 ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења 
изградње и одржавање добара у општој употреби 131.722.607 8,18 Милан Марошанин

2002   Програм 9. Основно образовање 50.944.234 3,16 Олга Миросављевић
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај ученика 1.920.000 0,12 Олга Миросављевић
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ 3.350.000 0,21 Олга Миросављевић
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика 30.000.000 1,86 Олга Миросављевић
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика на републичка и међународна такмичења 100.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1008 ПРОЈЕКАТ – Такмичење шта знаш о саобраћају 99.984 0,01 Мирко Вранешевић
  2002-1012 ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора 74.015 0,00 Олга Миросављевић
  2002-1013 ПРОЈЕКАТ – Међународна просветна сарадња 650.000 0,04 Олга Миросављевић
  2002-1015 ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале Грабовац 14.340.235 0,89 Милан Марошанин
  2002-1017 ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима 140.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1018 ПРОЈЕКАТ – Организовање Светосавског бала 120.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1020 ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели 150.000 0,01 Милан Марошанин

0901   Програм 11. Социјална и дечија заштита 42.675.856 2,65 Мирослав Чучковић
  0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Социјалне помоћи 2.461.725 0,15 Драган Младеновић
  0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Прихватилишта и друге врсте смештаја 17.000.000 1,06 Александар Пантелић
  0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка социо-хуманитарним оганизацијама 900.000 0,06 Александар Пантелић
  0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Подршка реализацији програма Црвеног крста 3.312.686 0,21 Драган Младеновић
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ – Фонд Иван Батинић 100.000 0,01 Др Обрад Исаиловић
  0901-1007 ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите 980.500 0,06 Др Обрад Исаиловић
  0901-1008 ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица 12.095.082 0,75 Вера Милевић
  0901-1009 ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности 1.000.000 0,06 Вера Милевић

  0901-1010 ПРОЈЕКАТ -Коришћење објеката ВК Забрежје и касарне Б.Марковић после мајске 
поплаве 4.825.863 0,30 Мирослав Чучковић

1801   Програм 12. Здравствена заштита 5.750.000 0,36 Др Обрад Исаиловић
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља 2.250.000 0,14 Др Обрад Исаиловић
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  1801-1004 ПРОЈЕКАТ – Градски завод за плућне болести и туберкулозу 3.000.000 0,19 Др Обрад Исаиловић

  1801-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Спровођење активности из области друштвене бриге 
за јавно здравље 500.000 0,03 Др Обрад Исаиловић

1201   Програм 13. Развој културе и информисање 42.991.960 2,67 Зоран Ћорломановић

  1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Јачање културне продукције и уметничког ствара-
лаштва 1.760.000 0,11 Зоран Ћорломановић

  1201-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Унапређење система очувања и представљања кул-
турно истор.наслеђа 500.000 0,03 Зоран Ћорломановић

  1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 13.745.454 0,85 Мирослав Чучковић

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ- Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане 3.480.000 0,22 Зоран Ћорломановић

  1201-1003 ПРОЈЕКАТ- Реализација посебног годишњег програма културних манифестација 8.953.526 0,56 Иван Јегоровић

  1201-1007 ПРОЈЕКАТ- Реконструкција објекта старе општине 9.780.000 0,61 Милан Марошанин

  1201-1008 ПРОЈЕКАТ- Израда стратегије културног развоја општине 600.000 0,04 Зоран Ћорломановић

  1201-1009 ПРОЈЕКАТ- Уређење археолошког налазишта – Црквине у Стублинама 150.000 0,01 Зоран Ћорломановић

  1201-1010 ПРОЈЕКАТ- Куповина Дома културе у МЗ Љубинић 3.022.980 0,19 Мирослав Чучковић

  1201-1012 ПРОЈЕКАТ- Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије 1.000.000 0,06 Мирослав Чучковић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 77.338.174 4,80 Милош Станојевић

  1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Подршка локалним спортским организацијама, 
удрежењима и савезима 8.747.580 0,54 Милош Станојевић

  1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Спровођење омладинске политике 4.321.907 0,27 Милош Станојевић

  1301-1001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста 30.362.000 1,89 Милош Станојевић

  1301-1003 ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину 
Обреновац 825.600 0,05 Иван Јегоровић

  1301-1004 ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма спортских манифестација 16.156.088 1,00 Иван Јегоровић

  1301-1005 ПРОЈЕКАТ – Асистент у настави 1.740.000 0,11 Милош Станојевић

  1301-1006 ПРОЈЕКАТ – Позорница за младе 1.184.999 0,07 Милош Станојевић

  1301-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација стадиона ФК Раднички 14.000.000 0,87 Мирослав Чучковић

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 337.707.288 20,98 Мирослав Чучковић

  0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 211.102.845 13,11 Мирослав Чучковић

  0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Функционисање месних заједница 15.220.687 0,95 Радован Манојловић

  0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Сервисирање јавниог дуга 21.500.000 1,34 Мирослав Чучковић

  0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Општинско јавно правобранилаштво 7.740.000 0,48 Зорица Цупара

  0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Функционисање националних савета националних 
мањина 300.000 0,02 Милорад Јанковић

  0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Текућа буџетска резерва 520.913 0,03 Мирослав Чучковић

  0602-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање у ванредним ситуацијама 510.000 0,03 Мирослав Чучковић

  0602-1001 ПРОЈЕКАТ – Студентске награде и студентске стипендије 3.600.000 0,22 Олга Миросављевић

  0602-1002 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ 29.390.386 1,83 Мирослав Чучковић

  0602-1009 ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума 387.994 0,02 Зоран Ћорломановић

  0602-1010 ПРОЈЕКАТ – Избори 4.182.619 0,26 Милорад Косановић

  0602-1012 ПРОЈЕКАТ – Одржавање зграде Хелп 3.851.844 0,24 Милорад Косановић

  0602-1016 ПРОЈЕКАТ – Обнова оштећених породичних стамбених објеката 1.400.000 0,09 Александар Пантелић

  0602-1020 ПРОЈЕКАТ – Организација научне стручне конференције 500.000 0,03 Мирослав Чучковић

  0602-1023 ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора 37.500.000 2,33 Петар Петровић

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 72.010.000 4,47 Мирослав Чучковић 

  2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Функционисање скупштине 29.550.000 1,84 Мирко Вранешевић

  2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Функционисање извршних органа 36.460.000 2,26 Мирослав Чучковић 

  2101-1001 ПРОЈЕКАТ- Електронска седница 6.000.000 0,37 Мирослав Чучковић 

    УКУПНО: 1.610.016.551 100,00  

”
Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2017. годину износи 520.913 динара.”

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.610.016.551 динар, финансирани 

из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета за општу потрошњу у износу од 856.094.256 динара повећавају се за износ средстава која се 

из буџета Града преносе градским општинама за финансирање капиталних издатака, а на основу акта Градског већа Града 
Београда за реализацију достављеног програма Градске општине.”

Члан 10.
Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 520.913 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу Већа 
Градске општине.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за 
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу предста-
вљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.”

Члан 11.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400 – 4, 11. јула 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 11. јула 2017. године, сходно члану 28. став 2. и члану 
49. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, 
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16) и чл. 6–16 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених пону-
да („Службени гласник РС” бр. 24/12, 48/15 и 99/15), а на осно-
ву члана 77. став 1. тачка 10. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 24. став 
1. тачка 11. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и 
члана 19. става 1. Одлуке о начину поступања са непокретнос-
тима које су у јавној својини Града Београда односно на којима 
Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени 
лист Града Београда”, број 63/16), донела је 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВ-
НОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК 
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, А КОЈИМ УПРА-

ВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин, критеријуми и посту-

пак доделе у закуп пословног простора који је у јавној 
својини Града Београда, чији је корисник Градска општина 
Обреновац а који је од стране Скупштине Градске општи-
не Обреновац поверен на управљање и одржавање Јавном 
предузећу „Пословни простор”, Обреновац (у даљем тексту: 
предузеће или закуподавац).

Пословни простор у смислу става 1. овог члана је зидани 
пословни простор, пословни простор и пословни објекти 
у оквиру Отвореног тржног центра у Обреновцу у Улици 
цара Лазара 1а, као и пословни простори у Месним заједни-
цама, у јавној својини Града Београда који је ближе наведен 
у оснивачком акту предузећа.

II. НАЧИН ДАВАЊА И КРИТЕРИЈУМ ДОДЕЛЕ ПОСЛО-
ВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове одлуке даје се у закуп 

путем прикупљања затворених писаних понуда на основу 
јавног огласа, а изузетно непосредном погодбом ако је то у 
конкретном случају једино могуће решење и то у случајеви-
ма утврђеним законом, односно прописима донетим на ос-
нову закона и овом одлуком.

Прикупљање затворених писаних понуда за одређивање 
закупца пословног простора примењиваће се и код новоиз-
грађеног пословног простора као и код пословног простора 
који се стекне по било ком другом основу. 

Члан 3.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача, односно 

закупца пословног простора је највиша понуђена цена по 
m2 оглашеног простора.

III. НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 4.
Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп посло-

вног простора доноси Надзорни одбор предузећа.

Поступак давања у закуп пословног простора спроводи 
комисија коју чине председник и два члана који се именују 
из реда запослених у предузећу (у даљем тексту: комисија).

Решење о именовању комисије из става 2. овог члана до-
носи директор предузећа и истим одређује састав, задатке и 
мандат комисије.

Члан 5.
Поступак давања у закуп пословног простора покреће 

се доношењем и објављивањем одлуке о расписивању огла-
са за давање у закуп пословног простора на интернет сајту 
и огласним таблама предузећа, пословном простору који је 
предмет давања у закуп и достављањем обавештења локал-
ним медијима о расписивању огласа. 

Рок за прикупљање затворених писаних понуда не може 
бити краћи од осам дана по објављивању огласа. 

1. Одлука о расписивању огласа за давање у закуп посло-
вног простора

Члан 6.
Одлука о расписивању огласа за давање у закуп посло-

вног простора треба да садржи: 
– назив власника, корисника и управљача непокретнос-

ти која се даје у закуп;
– податке о пословном простору који се даје у закуп (ад-

реса, зона, површина зиданог пословног простора, број те-
зге, тип и број рентираног места);

– почетни износ закупнине по m2 утврђен општим ак-
том Надзорног одбора предузећа донетим уз сагласност ос-
нивача;

– време на које се пословни простор даје у закуп; 
– врста, намена и делатност која ће се обављати у по-

словном простору;
– критеријум на основу ког ће се изабрати закупац (по-

четна цена закупа); 
– податке и документацију коју понуда мора да садржи 

да би се сматрала уредном и потпуном; 
– назначење лица која имају право учешћа у поступку;
– датум и време разгледања непокретности која се даје 

у закуп;
– образац понуде;
– услови откупа огласне документације;
– висину и начин полагања депозита;
– рок за повраћај депозита учесницима чије понуде нису 

прихваћене у поступку прикупљања затворених писаних 
понуда; 

– ознака да се у понуди обавезно наводи број рачуна на 
који ће се уплатити повраћај депозита;

– назначење да је понуђач у обавези да на затвореној ко-
верти испише „понуда за пословни простор (адреса посло-
вног простора) – „НЕ ОТВАРАТИ”;

– начин достављања понуда; 
– рок за достављање понуда;
– место, адреса на коју се доставља понуда;
– време и место отварања приспелих понуда; 
– начин саопштавања о избору закупца пословног прос-

тора; 
– место и време увида у документацију у вези са не-

покретности која се даје у закуп.

2. Садржина понуде за зидани пословни простор:
Члан 7.

У поступку за давање у закуп зиданог пословног прос-
тора учешће могу узети регистрована правна лица и преду-
зетници.
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Потпуна и уредна понуда треба да садржи следеће еле-
менте: 

– За правна лица: 
1. попуњен, потписан и оверен Образац понуде за зида-

ни пословни простор, који садржи основне податке о ре-
гистрованом правном субјекту: (назив правног субјекта и 
седиште, лице за контакт, контакт телефон, ПИБ, матични 
број и број рачуна отворен у банци);

2. оригинал или оверену фотокопију акта о регистрацији 
за обављање регистроване делатности издате од стране Аген-
ције за привредне регистре или другог надлежног органа;

3. доказ о уплати депозита;
4. оверено пуномоћје, уколико подносилац понуде има 

заступника,
5. делатност коју ће обављати у пословном простору 

који је предмет закупа;
6. висину закупнине по m2 (понуђач је дужан да наведе 

прецизан износ закупнине исказан у динарима по m2 без 
урачунатог ПДВ), те уколико цену не искаже без ПДВ, сма-
траће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ;

7. уколико је понуђач и тренутни закупац или је био за-
купац пословног простора којим управља предузеће потреб-
но је да достави потврду о измиреним обавезама према пре-
дузећу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама 
за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

– За предузетнике:
1. попуњен, потписан и оверен Образац понуде за зида-

ни пословни простор који садржи основне податке о пре-
дузетнику (име и презиме предузетника, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађанина, назив радње, 
број телефона, ПИБ, матични број и број рачуна отворен у 
банци);

2. оригинал или оверену фотокопију акта о регистрацији 
за обављање регистроване делатности издате од стране Аген-
ције за привредне регистре или другог надлежног органа;

3. доказ о уплати депозита;
4. делатност коју ће обављати у предметном пословном 

простору;
5. висину закупнине по m2 (понуђач је дужан да наведе 

прецизан износ закупнине исказан у динарима по m2 без 
урачунатог ПДВ), те уколико цену не искаже без ПДВ, сма-
траће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ;

6. копију личне карте или очитану биометријску личну 
карту предузетника;

7. оверено пуномоћје, уколико подносилац понуде има 
заступника;

8. уколико је понуђач тренутни закупац или је био заку-
пац пословног простора којим управља предузеће потребно 
је да достави потврду о измиреним обавезама према Преду-
зећу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за 
утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

3. Садржина понуде за пословни простор у Отвореном 
тржном центру (ОТЦ)

Члан 8.
У поступку за давање у закуп пословног простора у ОТЦ 

учешће могу узети правна лица, предузетници и физичка лица. 
Уколико учешће у поступку за давање у закуп пословног 

простора у ОТЦ узимају правна лица и предузетници дос-
тављају податке наведене у члану 7. ове одлуке.

За физичка лица потпуна и уредна понуда треба да садр-
жи следеће:

1. попуњен и потписан Образац понуде за тезгу или рен-
тирано место на ОТЦ који садржи основне податке о по-

нуђачу – физичком лицу (име и презиме, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађанина, број телефона);

2. доказ о уплати депозита;
3. делатност коју понуђач жели да обавља у пословном 

простору;
4. висину закупнине по m2 (понуђач је дужан да наведе 

прецизан износ закупнине исказан у динарима по m2 без 
урачунатог ПДВ), те уколико цену не искаже без ПДВ, сма-
траће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ;

5. копију личне карте или очитану биометријску личну 
карту,

6. уколико је понуђач тренутни закупац или је био заку-
пац пословног простора којим управља предузеће потребно 
је да достави потврду о измиреним обавезама према преду-
зећу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за 
утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

4. Начин достављања понуда

Члан 9.
Понуђач за један пословни простор може да поднесе 

само једну понуду.
Понуде се достављају поштом, препорученом по-

шиљком. 
У деловодни протокол предузећа уписује се датум прије-

ма пошиљке и деловодни број, а на коверти пошиљке се 
ставља штамбиљ за пријем пошиљки и уписује се деловод-
ни број, датум и време пријема пошиљке.

Понуде поднете после рока одређеног за достављање 
сматрају се неблаговременим, неће се разматрати и неотво-
рене ће се вратити понуђачу на адресу са коверте, у супро-
тном, тј. уколико адреса није наведена понуда остаје депо-
нована у архиви предузећа. 

Члан 10.
Отворене понуде које не садрже све огласом тражене по-

датке су непотпуне и неисправне и као такве биће одбачене 
и неће се вредновати. 

Понуда закупца, односно лица које користи или је ко-
ристило пословни простор, ће се одбити уколико:

– дугује закупнину, без обзира на износ;
– му је изречен отказ уговора о закупу пословног прос-

тора по било ком основу; 
– није измирио рачуне за утрошену електричну енергију, 

комуналне и друге услуге за пословни простор;
– је против њега у току или је вођен судски поступак у 

вези закупа пословног простора;
– из неоправданог разлога у неком од већ спроведених 

поступака давања у закуп пословног простора није закљу-
чило уговор о закупу, тј. одустао је од дате понуде, за кон-
кретни пословни простор.

5. Поступак одређивања закупца пословног простора
Члан 11. 

Поступак одређивања закупца се може регуларно спро-
вести ако до назначеног рока по расписаном огласу, стигне 
бар једна понуда која испуњава све услове из огласа.

Члан 12.
Отварање понуда се врши у време и на месту које је на-

ведено у одлуци о расписивању огласа.
У поступку отварања понуда активно учествују само 

лица која имају активну легитимацију за учешће у поступку, 
тј. само овлашћени представници понуђача.

Отворене понуде се појединачно разматрају и утврђено 
стање се констатује и уноси у записник који се води у току 
поступка отварања понуда.
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6. Ред првенства и изјава понуђача

Члан 13.
По завршетку отварања приспелих благовремених пону-

да и сачињавања записника, комисија анализира приспеле 
понуде, врши стручну оцену понуда и утврђује прелими-
нарни ред првенства понуђача на основу цене коју су учес-
ници понудили.

Понуђач који је прворангиран у реду првенства биће 
позван да да писану изјаву да ли остаје при понуди цене за-
купа датој за предметни пословни простор.

Уколико понуђач који је прворангиран у реду првенства 
одустане од дате понуде за предметни пословни простор и 
о томе да писану изјаву, другорангирани понуђач, који је 
испунио све услове из Одлуке о расписивању огласа, биће 
позван да се изјасни о својој понуди. 

Уколико од понуде одустане другорангирани понуђач, 
позивање учесника у поступку прикупљања затворених пи-
саних понуда наведених у реду првенства ће се понављати 
све док се не добије учесник у поступку који ће потписати 
изјаву да остаје при датој понуди.

Уколико подносилац понуде одустане од дате понуде, 
губи право на враћање депозита. 

Уколико ни један понуђач наведен у реду првенства не 
остане при датој понуди за пословни простор, поступак из-
давања предметног пословног простора биће поновљен.

Члан 14.
Уколико је за један пословни простор од стране два или 

више понуђача достављена понуда са индетичном ценом по 
m2, Комисија из члана 4. ове одлуке позваће понуђаче који 
су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од 
дана пријема позива доставе нову писану затворену пону-
ду, са увећаним износом закупнине у односу на предходно 
дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврди-
ти најповољнијег понуђача. 

Уколико понуђачи из става 1 овог члана у року од три 
дана не доставе нову понуду односно ако су понуђачи дос-
тавили нову понуду са истоветном закупнином комисија 
задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши 
по слободном уверењу.

Члан 15.
На прелиминарну ранг-листу понуђач у поступку при-

купљања затворених писаних понуда има право приговора 
комисији у року од три дана од дана истицања реда првен-
ства на огласној табли предузећа. 

О приговору одлучује Комисија у року од три дана од 
дана подношења истог. 

По доношењу одлуке о приговору, за случај да је приго-
вор улаган, односно по истеку рока за подношење приго-
вора, за случај да приговора није било, комисија утврђује 
коначни ред првенства понуђача и исти доставља Надзор-
ном одбору са предлогом одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. 

Надзорни одбор предузећа доноси Одлуку о избору нај-
повољнијег понуђача по јавном огласу и одређивању заку-
пца пословног простора. 

Одлука о избору најповољнијег понуђача се доставља 
сваком подносиоцу понуде.

7. Уговор о закупу пословног простора

Члан 16.
На основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача са 

изабраним закупцем закључује се Уговор о закупу посло-

вног простора на одређено време утврђено огласом, а нај-
дуже до пет година (или краће, односно дуже време од пет 
година у случају улагања сопствених средстава у инвести-
ционо одржавање закупљеног пословног простора, као и у 
случају реституције пословног простора), који у име преду-
зећа као закуподавца закључује директор предузећа. 

Уколико најповољнији понуђач према коначном реду 
првенства из неоправданих разлога не закључи уговор о 
закупу, сматраће се да је одустао и у том случају закупац 
постаје учесник предметног поступка који је следећи на 
утврђеном реду првенства, који прихвати закључење угово-
ра, у супротном поступак се наставља све док се не добије 
учесник који ће у предвиђеном року закључити уговор. 

Члан 17.
За пословни простор на ОТЦ, након доношења Одлуке 

о избору најповољнијег понуђача по расписаном огласу, са 
најповољнијим понуђачем:

који је регистрован као правни субјект се закључује Уго-
вор о закупу пословног простора, а који није регистрован 
као правни субјект, се најпре закљује предуговор о закупу 
пословног простора, а након извршене регистрације закљу-
чује се Уговор о закупу предметног пословног простора.

8. Средстава обезбеђења
Члан 18.

 Приликом потписивања предуговора или уговора о за-
купу пословног простора закупац ће предати закуподавцу 
доказ о уплати (уплатницу) у висини износа три обрачунате 
месечне закупнине са ПДВ за предметни пословни простор 
и регистровану бланко меницу са овереним депо картоном 
као инструментом обезбеђења плаћања закупнине.

У случају да закупац на плаћа уредно уговорену закупни-
ну за закупљени пословни простор закуподавац ће наплати-
ти меницу на износ дугованих закупнина и о томе ће обавес-
тити закупца, те ће му обавештењем предочити да уколико 
жели да настави коришћење пословног простора по истом 
уговору поново положи меницу на исти износ као средство 
обезбеђења плаћања закупнине, а уколико закупац не посту-
пи по обавештењу, закуподавац ће једнострано раскинути 
Предуговор односно Уговор о закупу пословног простора.

9. Извођење радова у пословном простору и поступак 
признавања уложених средстава

Члан 19. 
Закупац не може изводити радове на инвестиционом 

одржавању, адаптацији, санацији или реконструкцији за-
купљеног пословног простора без предходне сагласности 
закуподавца. 

Сви трошкови изведених радова на инвестиционом 
одржавању, адаптацији, санацији или реконструкцији за-
купљеног пословног простора падају на терет закупца.

Члан 20. 
Закуподавац може по захтеву закупца дати сагласност на 

извођење радова који имају карактер инвестиционог одржа-
вања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стан-
дардима и важећим прописима у области грађевинарства, уз 
могућност признавања вредности уложених средстава.

Захтев за извођење радова закупац писмено подноси 
закуподавцу, а закуподавац се за случај потребе, у његово 
име у даљем поступку, обраћа надлежном органу Градске 
општине Обреновац,у циљу добијања потребних одобрења 
према уобичајеним стандардима и важећим прописима у 
области грађевинарства.
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Члан 21. 
У поступку признавања уложених средства закупцу у 

инвестиционо одржавање закупљеног пословног просто-
ра, овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно 
овлашћена организација са којом закуподавац има закљу-
чен уговор о пословној сарадњи ће израдити извештај о 
постојећем стању непокретности, са описом, предмером и 
предрачуном планираних радова.

Закуподавац, закупац и судски вештак, односно овла-
шћена организација, ће закључити тројни уговор којим ће 
се уредити права, обавезе и одговорности све три уговорне 
стране у поступку признавања уложених средстава у инвес-
тиционо одржавање закупљеног пословног простора.

Све трошкови ангажовања судских вештака или овла-
шћене организације, сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова, одо-
брених од стране закуподавца у поступку признавања уло-
жених средстава, придржава одобреног описа, предмера 
и предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених 
радова на инвестиционом одржавању пословног простора 
у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одо-
брење за то одступање. 

Радови на инвестиционом одржавању извршени су-
протно ставу 4. овог члана, као и радови који превазилазе 
уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати 
закупцу.

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на 
начин и по поступку описаном у овом члану, закупац који 
тражи признавање уложених средстава је у обавези да заку-
подавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвести-
ционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ 
достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора 
бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно 
организације, која ће проценити вредност, квалитет и стан-
дард изведених радова и укупног стања непокретности, у 
односу на извештај о стању пре улагања, тј. опис, предмер 
и предрачун планираних радова одобрених од стране заку-
подавца.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвести-
ционо одржавање у пословни простор, у смислу овог чла-
на, уложио сопствена средства, има право на умањење за-
купнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за 
период који одговара висини уложених средстава, без мо-
гућности признавања својинских права на пословном прос-
тору по основу улагања средстава.

Трошкове текућег одржавања пословног простора и 
плаћање других обавеза прописаних законом, сноси заку-
пац. 

10. Непосредна додела у закуп пословног простора и про-
дужење закупа пословног простора

Члан 22.
Изузетно од члана 2. ове одлуке (прикупљања затворених 

писаних понуда, као начина одређивања закупца пословног 
простора) непосредном погодбом, може се дати у закуп:

1. пословни простор у коме закупац престане да оба-
вља своју делатност због смрти или одласка у пензију, или 
у случају тешке болести а закључење уговора тражи његов 
брачни друг, дете или родитељ, под условом да настави да 
обавља исту делатност;

2. пословни простор у коме долази до статусних проме-
на закупца;

3. пословни простор у случају кад физичко лице или 
предузетник које је закупац тражи пренос права на преду-

зеће чији је оснивач или када оснивач правног лица због 
брисања истог из регистра надлежног органа тражи да буде 
одређен за закупца као физичко лице или предузетник;

4. када закупац правно лице тражи одређивање за заку-
пца друго правно лице, а оба правна лица имају истог ос-
нивача, односно када је код закупца правног лица дошло до 
одређених статусних промена;

5. пословни простор у случају да је донето решење на-
длежног органа о рушењу пословног објекта који закупац 
користи, у истој или другој зони, у складу са могућностима 
предузећа, до истека периода трајања закупа, под условима 
утврђеним анексом уговора;

6. пословни простор у случају престанка пословања 
закупца, раднику запосленом код тог закупца, који је код 
истог радио најмање пет година непрекидно до истека пе-
риода трајања уговореног закупа под условом да запослени 
намерава да обавља исту или другу делатност а већински 
је власник регистрованог привредног субјекта и уколико 
закључење уговора о закупу не тражи брачни друг, дете, 
усвојилац, усвојеник или родитељ закупца који престаје са 
пословањем;

7. када се непокретност даје за потребе одржавања 
спортских, културних, сајамских, научних и других слич-
них потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;

8. пословни простор у коме се обављају делатности др-
жавних органа, органа локалне самоуправе и органа град-
ске општине као и јавних предузећа и установа чији је 
оснивач градска општина, јединица локалне самоуправе, 
територијална аутономија или Влада РС;

9. када се пословни простор на ОТЦ не изда у закуп по-
сле спроведеног једног поступка јавног оглашавања, али не 
испод тржишне висине закупнине за исти, или висине за-
купнине прописане општим актом надлежног органа заку-
подавца;

10. када давање у закуп тражи физичко лице којем је та 
непокретност одузета национализацијом, конфискацијом и 
др., односно његови наследници, под условом да је покре-
нут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним 
органом;

11. када закупац правно лице затражи одређивање за 
закупца непокретности друго правно лице под условом да 
оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 
закупнине и трошкове коришћења закупљене непокретнос-
ти уколико тај дуг није могуће намирити на други начин; 

12. када је то потребно ради боље организације и ефи-
касности рада носиоца права јавне својине односно ко-
рисника ствари у јавној својини као и посебних служби и 
организација чији су они оснивачи;

13. пословни простор којим управља предузеће кад 
постојећи закупац трајно одјави своју радњу и тражи пре-
нос права закупа на брачног друга, родитеља или дете влас-
ника регистрованог привредног субјекта у року од 60 дана 
од дана одјављивања радње, а предходно измири све обаве-
зе настале у вези уговора о закупу пословног простора;

14. пословни простор којима управља предузеће, за 
који је закључен уговор о закупу на одређено време а за-
купац тражи продужење уговора о закупу, уколико је исти 
савестан закупац и уколико је уредно плаћао закупнину и 
испуњавао све обавезе из Уговора о закупу пословног прос-
тора, тако што закупац овакав захтев подноси најраније три 
месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;

15. када се зидани пословни простор не изда у закуп ни 
после спроведених четири и више поступака јавног оглаша-
вања, али не испод 50% почетне цене висине закупнине за 
ту непокретност и у том случају рок трајања закупа не може 
бити дужи од три године.
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Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог 
члана доноси Надзорни одбор предузећа, на образложен 
предлог комисије. 

11. Отказ Уговора о закупу пословног простора
Члан 23.

Закуподавац има право да откаже Уговор о закупу по-
словног простора уколико закупац користи закупљени по-
словни простор противно одредбама Уговора о закупу. 

Отказ уговора се даје у писаној форми. 
Одлуку о отказу Уговора о закупу доноси Надзорни од-

бор предузећа. 
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком непо-

средно ће се примењивати одредбе закона и подзаконских 
аката донесених на основу закона, који уређују ову област.

Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

одређивању начина, критеријума и поступка доделе у закуп 
пословног простора у јавној својини непосредном погодбом и 
путем прикупљања затворених писмених понуда и пословног 
простора којим управља и који одржава ЈП „Пословни прос-
тор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 55/12).

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 110, 11. јула 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 11. јула 2017. године, на основу члана 24. тачке 
17. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 
138. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
10/16) и члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и инте-
реса грађана у области спорта у Београду („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/13, 43/15 и 96/16), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ 

СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.

У Одлуци о финансирању спорта у Градској општини 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 12/14 и 
133/16) у члану 9. ставу 2 речи: „закључење уговора о реа-
лизцији програма са подносиоцем одобреног програма” 
мењају се и гласе: „закључење уговора о реализацији програ-
ма са носиоцем одобреног програма, тако што се уговор са 
носиоцем годишњег програма закључује за сваку од области 
од општег интереса утврђену законом, одлуком Скупштине 
Града и овом одлуком, за коју је поднет предлог програма”.

У истом члану додају се ст. 3. и 4. и гласе:
„Овлашћује се Веће Градске општине да у складу са За-

коном о спорту и подзаконским актима донесе Правилник 
о категоризацији спортских организација са седиштем на 

територији градске општине, које учествују у спортским 
такмичењима у оквиру надлежних националних гранских 
спортских савеза, критеријуме за рангирање и поступак 
рангирања спортских организација.

Овлашћује се Веће градске општине да у складу са За-
коном о спорту и подзаконским актима и Програмом раз-
воја спорта на територији градске општине донесе Одлуку 
о организацијама у области спорта са седиштем на терито-
рији градске општине које су од посебног значаја за градску 
општину.”

Члан 2.
У члану 11. одлуке, став 6. речи: „закључује уговор 

са подносиоцем одобреног програма”, мењају се и гласе: 
„закључује уговор са носиоцем одобреног програма”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 111, 11. јула 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 11. јула 2017. године, на основу члана 77. став 1. 
тачка 2а Статута Града Беoграда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члан 24. тачка 3а и 42ж 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Гра-
да Бeограда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРА-
ТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2015–2020. ГОДИНЕ
Члан 1.

У Одлуци о приступању изради Стретегије културног 
развоја градске општине Обреновац за период 2015. до 
2020. године („Службени листа Града Београда”, број 42/14), 
врши се измена у наслову одлуке тако што се речи: „за пе-
риод „од 2015. до 2020. године” замењују речима: „за период  
од 2018. до 2028. године”.

У истој одлуци, члану 1. врши се измена тако што се 
речи: „за период „од 2015. до 2020. године” замењују речи-
ма: „за период од 2018. до 2028. године”.

Члан 2.
У члану 3. одлуке, речи: „Одељењу за развој” замењују се 

речима: „Одељењу за привреду и развој”, а речи: „до краја 
децембра 2014. године”, замењују се речима: „до средине де-
цембра 2017. године.”

Члан 3.
У члану 4. одлуке, на крају реченице бришу се речи: „за 

2014. годину.”
Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац

VII-01 бр. 020-113, 11. јула 2017. године
Председник

Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 11. јула 2017. године, на основу члана 77. стaв 1. 
тачка 2а Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члан 24. тачка 3а Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРА-
ТЕШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2017.-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.

У Одлуци о приступању изради стратешког акционог плана 
Градске општине Обреновац за период од 2017. до 2020. године 
(„Службени листа Града Београда”, број 54/16), врши се измена 
у наслову Одлуке, тако што се речи: „за период од 2017. до 2020. 
године” замењују речима: „за период од 2018. до 2021. године”.

У истој одлуци, члану 1. врши се измена тако што се 
речи: „за период „од 2017. до 2020. године” замењују речи-
ма: „ за период од 2018. до 2021. године”.

Члан 2.
У члану 3. одлуке, речи: „до краја септембра 2016. годи-

не”, замењују се речима: „до краја септембра 2017. године.”
Члан 3.

У члану 4. одлуке, на крају реченице бришу се речи: „за 
2016. годину.”

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-114, 11. јула 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 11. јула 2017. године, на основу члана 19. став 
1. тачка 13. и члана 24. тачке 9. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 19/14 – 
пречишћен текст и 73/14), а сходно члану 18. Одлуке о по-
дизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17), донела је

ОДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ ЗАГОРКИ МИЋИЋ

Загорки Мићић, доктору филозофских наука, оснивачу 
Српског филозофског друштва и ученици знаменитог ев-
ропског филозофа Едмунда Хусерла, поставља се спомен-
плоча на фасади стамбене зграде у Обреновцу, у Ул. Мило-
ша Обреновића бр. 159.

Средства за постављање и одржавање спомен-плоче 
обезбедиће се из буџета Градске општине Обреновац.

О спровођењу ове одлуке и о одржавању спомен-плоче 
стараће се и послове координирати Одељење за привреду 
и развој Управе Градске општине Обреновац, надлежно за 
послове културе. 

Надзор над одржавањем спомен-плоче вршиће кому-
нална инспекција Управе Градске општине Обреновац.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020–112, 11. јула 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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