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Заменик градоначелника града Београда 28. маја 2019.
године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 51. став 2. и
члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – oдлука УС),
а у вези са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/15, 58/15 и
8/19), у члану 47. став 1. речи: „у вези са моделом уговора,
који је елеменат конкурсне документације.” замењују се речима: „у вези са моделом оквирног споразума, односно моделом уговора који је елеменат конкурсне документације.”
У члану 47. став 2. речи „измени модел уговора,” замењују се речима: „измени модел оквирног споразума, односно модел уговора,”.
Члан 2.
После члана 55. додаје се назив члана и члан 55а, који
гласи:
„Начин поступања у случају закључивања оквирног споразума
Члан 55а
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права
након доношења одлуке, односно ако у року предвиђеном
законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев
за заштиту права одбачен или одбијен, наручилац сачињава текст оквирног споразума, који мора одговарати моделу
оквирног споразума из конкурсне документације и предлог
закључака о давању сагласности на закључење оквирног
споразума, који доставља Секретаријату за финансије на
поступање и градоначелнику ради добијања сагласности.
У циљу прибављања сагласности градоначелника града
Београда на закључење оквирног споразума, наручилац уз
предлог закључака доставља следећу документацију:
1) Oдлуку о покретању поступка јавне набавке;
2) решење о образовању комисије за јавну набавку;
3) мишљење Службе на предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке;

Цена 265 динара

4) мишљење Службе на предлог конкурсне документације;
5) мишљење Градског правобранилаштва Града Београда
о испуњености свих законом прописаних услова у вези са
моделом оквирног споразума;
6) модел оквирног споразума;
7) извештај комисије о стручној оцени понуда;
8) мишљење Службе на извештај комисије о стручној
оцени понуда;
9) одлуку о закључењу оквирног споразума;
10) текст оквирног споразума сачињен у складу са моделом оквирног споразума и изабраном понудом;
11) другу одговарајућу документацију сходно предмету
конкретне јавне набавке.
По добијању сагласности градоначелника града Београда, а пре закључења оквирног споразума, наручилац доставља оквирни споразум на оверу Градском правобранилаштву Града Београда.
Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је споразум додељен у року од осам дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
За поступање у роковима за закључење оквирног споразума, одговорни су наручилац, Градско правобранилаштво
Града Београда, Секретаријат за финансије и градоначелник.”
Члан 3.
После члана 55a. додаје се назив члана и члан 55б, који
гласи:
„Начин поступања у току закључивања уговора о јавној
набавци на основу оквирног споразума
Члан 55б
Пре закључења уговора о јавној набавци на основу
оквирног споразума, наручилац сачињава текст уговора
и предлог закључака на закључење уговора, који доставља
Секретаријату за финансије на поступање и градоначелнику ради добијања сагласности.
У циљу прибављања сагласности градоначелника града
Београда на закључење уговора из става 1. овог члана, наручилац уз предлог закључака доставља следећу документацију:
1) оквирни споразум;
2) закључак градоначелника којим је дата сагласност на
закључење оквирног споразума;
3) модел уговора;
4) мишљење Градског правобранилаштва Града Београда
о испуњености свих законом прописаних услова у вези са
моделом уговора;
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5) текст уговора сачињен у складу са моделом уговора,
оквирним споразумом и изабраном понудом;
6) одлуку о додели уговора у случају закључења уговора
у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. Закона;
7) другу одговарајућу документацију сходно предмету
конкретне јавне набавке.
По добијању сагласности градоначелника града Београда, наручилац доставља текст уговора на оверу Градском
правобранилаштву Града Београда.
Уговор се сачињава у довољном броју примерака, према
потреби сваке конкретне набавке.
Лице овлашћено за потписивање уговора код наручиоца, након овере од стране Градског правобранилаштва града Београда потписује уговор.“
Члан 4.
Члан 77. мења се и гласи:
„Наручилац у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци или уколико добављач захтева измену уговора о јавној набавци, проверава да ли су испуњени законом
прописани услови за измену уговора.
Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци, наручилац израђује предлог
одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора, које
потписује руководилац наручиоца.
Пре доношења одлуке, наручилац се обраћа Служби
ради добијања мишљења на предлог одлуке о измени уговора и Градском правобранилаштву Града Београда захтевом
за добијање мишљења на предлог текста анекса уговора.
Служба не даје мишљење из претходног става у случају
измене уговора услед вишкова и мањкова радова.
По добијању позитивног мишљења Службе наручилац
сачињава одлуку о измени уговора.

29. мај 2019.

Наручилац, у року од три дана од дана доношења, одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Наручилац доставља текст анекса уговора и предлог закључака о давању сагласности на закључење анекса уговора
Секретаријату за финансије на поступање и градоначелнику ради добијања сагласности.
По добијању сагласности градоначелника, наручилац
пре закључења анекса уговора, доставља текст анекса уговора на оверу Градском правобранилаштву Града Београда.
Лице овлашћено за потписивање анекса уговора код
наручиоца, након овере од стране Градског правобранилаштва Града Београда потписује анекс уговора.
Одредбе овог члана које се односе на закључивање
анекса уговора о јавној набавци сходно се примењују и на
закључивање анекса оквирног споразума, у случају да су
испуњени законом прописани услови за измену оквирног
споразума.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Поступци започети до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама овог правилника.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 020-3840/19-Г-01, 28. мајa 2019. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 78. и
79. 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, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и
95/18), на предлог Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 17. маја 2019. године, донела је

ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном (консолидованом) ра-

чуну буџета Градске општине Oбреновац у 2018. години износе у хиљадама динара:
1
*
*
*
*
2
*
*
*
*

3

Остварени приходи и примања:
текући приходи (7)
примања од продаје нефинансијске имовине (8)
примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)
пренета неутрошена средства из ранијих година (3)
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+9+3)
Извршени расходи и издаци
текући расходи (4)
издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)
корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не
евидентирају преко класе 4,5,6
Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)
Разлика укупних прихода, примања и пренетихсредстава и
укупних расхода и издатака (1-2)

1.395.275,00
829,00
145.127,00
1.541.231,00
1.468.625,00
34.417,00
20.700,00
1.292,00
1.525.034,00
16.197,00

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (образац 1) утврђена је актива у износу од 3.658.754 хиљада динара и ванбилансна актива у износу од 15.014 хиљадa динара,
пасива у износу од 3.658.754 хиљада динара и ванбилансна
пасива у износу од 15.014 хиљадa динара.

29. мај 2019.
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Структуру активе и пасиве према економској класификацији приказује следећа табела:
Актива
Економска
класификација
011
012
013
014
015
016
01
021
022
02
0
111
112
11
121
122
123
12

131
13
1

Пасива
Економска
класификација
211
21
231
234
236
237
23
242
243
244
245
24
252
254
25
291
29
2
311
31
321122
321311
3

Опис
Некретнине и опрема
Култивисана имовина
Драгоцености
Природна имовина
Нефинансијска имовина у припреми и
аванси
Нематеријална имовина
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Залихе
Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала
Нефинансијска имовина у залихама
Нефинансијска имовина
Дугорочна домаћа финансијска имовина
Дугорочна страна финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
Активна временска разграничења
Финансијска имовина
Укупна актива
Ванбилансна актива

Опис
Домаће дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу социјалних доприноса
на терет послодавца
Обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима
Службена путовања и услуге по уговорима
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу субвенција
Обавезе по основу донација, дотација и
трансфера
Обавезе за социјално осигурање
Обавезе за остале расходе
Обавезе по основу осталих расхода изузев
расхода за запослене
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Пасивна временска разграничења
Обавезе
Капитал
Капитал
Мањак прихода и примања-дефицит
Нераспоређен вишак прихода и примања
из ранијих година
Капитал, утврђивање резултата пословања
и ванбилансна евиденција
Укупна пасива
Ванбилансна пасива

Износ у
Укупно у
000 динара 000 динара
94.778

478
2.210
23.256
120.722
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Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2018. године (образац 2) утврђени су:
у 000 динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени од продаје
нефинансијске имовине

1.395.275

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

1.503.042

3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред. бр. 2)

107.767

4. Кориговање мањка прихода и примања – буџетског дефицита

104.252

а/ За део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година,
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

104.252

б/ Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из
кредита
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања

20.700

а/ За укључивање утрошених средстава текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

20.700

6. Мањак прихода и примања – дефицит

24.215

120.722
3.326.874
3.326.874
17.137
19.176
2.823
39.136,00

Износ текућег буџетског дефицита у износу од 24.215
хиљада динара биће надокнађен из нераспоређеног вишка
прихода ранијих година.
Члан 4.
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
Опис

172.022
172.022
3.538.032
3.658.754
15.014

Износ у
Укупно у
000 динара 000 динара
29.291
29.291
10.138
1.854
429

(7+8+9)

1.396.104

1. Текући приходи

7

1.395.275

1.1. Камате

90.940
5.147

8

3. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

9

3.1. Примања од продаје финансијске имовине

110.997
40.910
5.175
46.085
21.998
21.998
223.312
3.420.010
3.420.010
24.215
39.647,00
3.435.442
3.658.754
15.014

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна
трезора градске општине Обреновац.

829

92

II Укупни издаци

(4+5+6)

1.523.742

4. Текући расходи

4

1.468.625

4.1. Отплата камата

44

1.866

5. Издаци за нефинансијску имовину

5

34.417

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

6

20.700

62
(7+8) – (4+5)

-107.767

IV Примарни дефицит (укупни приходи умањени за (7-7411+8)-(4-44+5) -105.901
наплаћене камате минус укупни расходи умањени за
плаћене камате)
Укупан фискални резултат (III+(3.1-6.1)

10.396
4.514

7411

2. Примања од продаје нефинансијске имовине

III Буџетски дефицит
14.941

Укупна
средства

I Укупна примања

6.1. Набавка финансијске имовине
2.520

Економска
класификација

(7+8)-(4+5)+(92-62) -107.767

Буџетски дефицит као разлика измeђу укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у
износу од 107.767 хиљадa динара.
Примарни дефицит представља буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћене камате и укупног износа плаћене камате)
утврђен је у износу од 105.901 хиљаде динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине,
утврђен је у износу од 107.767 хиљада динара.
Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од
829 хиљада динара и укупни издаци у износу од 55.117 хи-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

љада динара. На основу наведеног остварен је мањак примања у износу од 54.288 хиљада динара.
Структуру примања и издатака приказује следећа табела
(у хиљадама динара):
Примања
921

Примања од продаје домаће финансијске
имовине

829

92

Примања од продаје финансијске имовине

829

9

Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

Структура прихода и примања (у хиљадама динара):
Екон.
кл.

Порези

73

Донације, помоћи и трансфери

74

Други приходи

77

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

514

Kултивисана имовина

515

Нематеријална имовина

15.957

51

Основна средства

34.417

81.061

95.867

125

81.186

885

885

Текући приходи
Примања од продаје финансијске имовине

1.299.283

829

829

9

Примања од задуживања и
продаје
финансијске имовине

829

829

Укупни приходи и примања

125

1.299.283

125

95.867 1.395.275

95.867 1.395.275

25

Структура расхода и издатака (у хиљадама динара):

Издаци за нефинансијску имовину

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

30.700

61

Отплата главнице

20.700

6

Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

20.700

Мањак примања

54.288

34.417

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембара 2018. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.396.104 хиљада динара, укупни
новчани одливи у износу од 1.523.742 хиљада динара и салдо
готовине на крају године у износу од 16.197 хиљада динара.
Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане
одливе у 2018. години остварен је мањак новчаних прилива
у износу од 127.638 хиљадa динара.
Структура новчаних токова је:

Екон.
кл.

Расходи за запослене

167.036

42

Коришћење услуга и роба

346.515

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања

1.866

Новчани приливи (7+8+9)

360.471
1.866

Субвенције
Донације, дотације и трансфери

600.981

123.603

724.584

39.687

25.000

64.687

47

Социјално осигурање и социјална заштита

103.987

20.124

124.111

48

Остали расходи

24.058

4

Текући расходи

1.284.131

1.200

25.259

51

Основна средства

34.384

33

34.417

5

Издаци за нефинансијску
имовину

34.384

33

34.417

61

Отплата главнице

20.700

20.700

6

Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине

20.700

20.700

125

1.339.215

125

184.369 1.468.625

184.402 1.523.742

ПОСЕБАН ДЕО
829
1.396.104
1.468.625
34.417

6 Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

20.700
1.523.742

III Мањак новчаних прилива

127.638

IV Салдо готовине на почетку године

145.127

V Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не
евидентирају преко класе 4,5 и 6

167.647

46

Укупни расходи и издаци

5 Издаци за нефинансијску имовину

Новчани одливи (4+5+6)

611
13.831

1.395.275

II Новчани одлив се састоји:
4 Текући расходи

125

45

8 Примања од продаје нефинансијске имовине
9 Примања од задуживања и продаје
нефинансијске имовине

Општина Из донација Из осталих
Укупно
/ Град
и помоћи
извора

Расходи и издаци

41

Новчани прилив се састоји:

7 Текући приходи

Салдо готовине на крају године

1.217.337
95.867

7

18.435

5

I

1.217.337

92

Издаци
Зграде и грађевински објекти

Општина Из донација Из осталих
Укупно
/ Град
и помоћи
извора

Приходи и примања

71

829

511
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Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања свих буџетских корисника према економској класификацији износе у динарима:
УКУПНО ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНE ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
И ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРИКАЗУЈЕ СЛЕДЕЋА ТАБЕЛА:

1.292

Опис

16.197

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године утврђен је мањак прихода
и примања (буџетски дефицит) у износу од 107.767 хиљада динара као разлика између текућих прихода и примања
у износу од 1.395.275 хиљада динара и текућих расхода и
издатака у износу од 1.503.042 хиљада динара. У наведеном
извештају остварен је и мањак примања у износу од 19.871
као разлика између примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 829 хиљада динара и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у
износу од 20.700 хиљада динара. Из наведеног произилази
да је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
остварен мањак новчаних прилива у износу од 127.638 хиљада динара.

1
I

2

Извор
финансирања

Број 39 – 4

Ек.
клас.

3

4

План

ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

5

Остварење
6

%
7

1.735.474.516,00 1.396.103.634,85 80,45

1 Текући приходи

1.735.474.516,00 1.395.274.465,12 80,40

1.1. Уступљени приходи

7

1.229.358.722,00

956.936.251,26 77,84

Порез на доходак
грађана

01

711

482.810.357,00

360.645.604,55 74,70

Порез на зараде

01

711111

442.310.357,00

319.332.226,19 72,20

Порез на приходе од самосталних делатности

711121,
01 711122,
711123

40.500.000,00

41.313.378,36 102,01

Порез на имовину

01

713

34.600.000,00

48.358.128,91 139,76

Порез на наслеђе и
поклон

01

713311

5.600.000,00

10.716.886,01 191,37

Порез на пренос апсолутних права

713421,
01 713423,
713426

29.000.000,00

37.641.242,90 129,80
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2

3

4

Порез на добра и услуге

01

714

Накнада од емисије SO2,
NO2, прашкастих
01
материја и одложеног
отпада
Трансфери од других
нивоа власти

07

Капитални трансфери
од Града

07

619.189.140,00
733
733157
733253

Текући наменски трансфери од Републике

07

733154

Приходи од имовине

01

741

Накнада за коришћење
минералних сировина и 01
геотермалних ресурса

6

92.759.225,00
4.337.153,00
70.000.000,00
18.422.072,00

506.115.794,00
01

Порез на земљиште

1

3

4

Комунална такса

01

741535

Приходи од продаје
добара и услуга

01

742

451.617.796,39 72,94

Приходи од давања у
закуп

01

742152

95.866.348,17 103,35

Општинске административне таксе

01

742251

7.477.319,89 172,40

Приходи општинских
органа

01

742351

70.000.000,00 100,00

Новчане казне и одузета имовинска корист

01

743

18.389.028,28 99,82

01

743353

448.373,24

Приходи од мандатних
казни укорист нивоа
општине

744

448.373,24

Добровољни трансфери
од физичких
08
и правних лица
Текући добровољни
трансфери од физичких 08
и правних лица

744151

741511

1.2. Изворни приходи
Порез на доходак
грађана

7

451.617.796,39 72,94

714549

07

Текући трансфери од
Града

5
619.189.140,00

711

438.338.213,86 86,61

0,00

8.764,34

711147

2

Број 39 – 5

Мешовити и неодређени приходи

8.764,34

745

Порез на имовину

01

713

368.390.794,00

312.122.124,36 84,73

745151

01

713121,
713122

01

Порез на имовину

Остали приходи у корист нивоа општина

368.390.794,00

312.122.124,36 84,73

Порез на добра и услуге

01

714

43.000.000,00

28.286.473,76 65,78

01

745152

Комунална такса

714431,
714513,
01 714571,
714574,
714575

Закупнина за стан у
државној својини у
корист нивоа општина
Меморандумске ставке
за рефундацију
расхода из претходне
године

03

Меморандумске ставке
за рефундацију
расхода из претходне
године

03

Други порези

716

Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору

01

Приходи од имовине

01

Комунална такса

741531,
01
741532,

Накнада за коришћење
01
грађевинског земљишта

43.000.000,00

28.286.473,76 65,78

19.000.000,00

16.298.717,45 85,78

716111
741

741534

19.000.000,00

16.298.717,45 85,78

6.000.000,00

6.448.591,25 107,48

1.200.000,00

1.360.740,44 113,40

4.000.000,00

4.330.182,81 108,25

5

6

800.000,00

7

757.668,00

64.500.000,00

66.168.374,49 102,59

51.000.000,00

51.215.061,49 100,42

4.500.000,00

5.102.148,00 113,38

9.000.000,00

9.851.165,00 109,46

1.600.000,00

6.252.749,99 390,80

1.600.000,00

6.252.749,99 390,80

125.000,00

125.000,00 100,00

125.000,00

125.000,00 100,00

3.500.000,00

1.742.410,11 49,78

3.500.000,00

874.911,88 25,00

867.498,23
772
0,00

885.008,11

772114
885.008,11

Примања од домаћих
2 задуживања
Примања од отплате
кредита датих домаћ. у
земљи у корист нивоа
општина

12

9

12

921651

0,00

829.169,73

829.169,73

4

%
извршења
5

6

7

8

9

Укупно
– извршење –

10

11

1.586.026.111

1.284.130.409

80,97

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

172.126.036

167.035.955

97,04

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

132.403.174

129.784.874

98,02

24.302.832

23.205.188

95,48

413 Накнаде у натури

1.235.766

1.213.522

414 Социјална давања запосленима

5.324.197

4.987.034

93,67

5.324.197

4.987.034 93,67

415 Накнаде трошкова за запослене

4.718.146

3.744.107

79,36

4.718.146

3.744.107 79,36

412 Социјални доприноси на терет послодавца

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

229.916.968 184.493.666 80,24

Укупно – план-

%
извршења

4

%
извршења

3

Средства из
осталих извора
-извршење-

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Средства из
осталих извора
– план –

1

Средства из
буџета – извршење-

ОПИС

Средства из
буџета – план-

Ек.кл.

Члан 9.
Укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке свих буџетских корисника према економској класификацији и
извору финансирања приказује следећа табела:

610.609

610.608 100,00

1.815.943.079

1.468.624.075 80,87

172.736.645

167.646.562 97,05

132.403.174

129.784.874 98,02

24.302.832

23.205.188 95,48

1.235.766

1.213.522 98,20

4.141.921

4.101.231

99,02

610.609

610.608 100,00

4.752.530

4.711.838 99,14

378.833.640

346.515.175

91,47

22.568.532

13.956.396 61,84

401.402.172

360.471.571 89,80

41.490.000

33.873.084

81,64

37.406

28.580 76,41

41.527.406

33.901.664 81,64

635.116

353.090

55,59

79.390.704

69.410.400

87,43

3.876.540

235.766.790

226.263.100

95,97

6.045.000

3.426.209

56,68

15.506.030

13.189.292

85,06

44 ОТПЛАТА КАМАТА

2.000.000

1.865.974

93,30

2.000.000

1.865.974 93,30

441 Отплата домаћих камата

2.000.000

1.865.974

93,30

2.000.000

1.865.974 93,30

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

635.116

353.090 55,59

3.464.879 89,38

83.267.244

72.875.279 87,52

8.272.782

7.723.199 93,36

244.039.572

233.986.300 95,88

6.886.347

443.911 6,45

12.931.347

3.870.120 29,93

3.495.457

2.295.826 65,68

19.001.487

15.485.118 81,49

Број 39 – 6
1
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2

3

4

5

45 СУБВЕНЦИЈЕ

835.982.790

600.980.770

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

826.482.790
9.500.000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

54.061.104

463 Трансфери осталим нивоима власти

18.247.071

464 Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање

1.994.337

454 Субвенције приватним предузећима

465 Остале дотације и трансфери

6

7
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8

9

10

11

71,89

145.536.532 123.603.322 84,93

981.519.322

724.584.092 73,82

597.956.076

72,35

145.536.532 123.603.322 84,93

972.019.322

721.559.398 74,23

3.024.694

31,84

39.686.777

73,41

25.000.000

6.563.061

35,97

25.000.000

9.500.000

3.024.694 31,84

25.000.000 100,00

79.061.104

64.686.777 81,82

25.000.000 100,00

43.247.071

31.563.061 72,98

1.994.337

1.994.337 100,00

1.994.337 100,00

33.819.696

31.129.378

92,05

33.819.696

31.129.378 92,05

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

115.114.269

103.986.938

90,33

35.001.295

20.123.341 57,49

150.115.564

124.110.278 82,68

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

124.110.278 82,68

115.114.269

103.986.938

90,33

35.001.295

20.123.341 57,49

150.115.564

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

27.504.342

24.058.820

87,47

1.200.000

1.200.000 100,00

28.704.342

25.258.820 88,00

481 Дотације невладиним организацијама

26.389.938

23.207.958

87,94

1.200.000

1.200.000 100,00

27.589.938

24.407.958 88,47

482 Порези, обавезне таксе и казне

147.900

77.358

52,30

147.900

77.358 52,30

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

200.000

7.000

3,50

200.000

7.000 3,50

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока

587.254

587.254 100,00

587.254

587.254 100,00

485 Накнада штете нанете од стране државних органа

179.250

179.250 100,00

179.250

179.250 100,00

49 РЕЗЕРВЕ

403.930

0

403.930

499 Средства резерве

403.930

0

403.930

0,00

35.664.180

34.384.232

96,41

290.850

33.170 11,40

35.955.030

34.417.402 95,72

35.664.180

34.384.232

96,41

290.850

33.170 11,40

35.955.030

34.417.402 95,72

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
514 Kултивисана имовина

500.000
19.182.180

0,00
18.402.232

95,93

290.850

33.170 11,40

0,00

500.000

0 0,00

19.473.030

18.435.402 94,67

25.000

25.000 100,00

25.000

25.000 100,00

15.957.000

15.957.000 100,00

15.957.000

15.957.000 100,00

20.900.000

20.699.844

99,04

20.900.000

20.699.844 99,04

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.900.000

20.699.844

99,04

20.900.000

20.699.844 99,04

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

20.900.000

20.699.844

99,04

20.900.000

20.699.844 99,04

1.642.590.291

1.339.214.485

81,53

515 Нематеријална имовина
6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

УКУПНО

230.207.818 184.526.836 80,16 1.872.798.109,00 1.523.741.321,18 81,36

Члан 10.
Консолидовани завршни рачун буџета градске општине Обреновац за 2018. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31. децембра 2018. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јанаура 2018. године до 31.
децембра 2018. године
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периду од
1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра
2018. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године;
10. Закључак Скупштине градске општине Обреновац да се не ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачуна
буџета градске општине Обреновац за период од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године.
11. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јанаура 2018. до 31. децембра 2018. године
Члан 11.
Завршни рачун буџета градске општине Обреновац за 2018. годину доставити Граду Београду – Секретаријату за финансије, најкасније до 30. јуна 2018. године.
Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 400-1, 24. маја 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. 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, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
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 17. маја 2019. године, донела је

1

Tрансфери од других нивоа власти

у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.921.591.583

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

1.917.564.069
1.899.572.149

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

714549

756.475.475

733

45.458.500
458.500

Kaпитални наменски трансфери у ужем смислу
од Републике у корист нивоа општина

733251

45.000.000

7

545.380.457

713

385.780.457

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

713121

193.631.584

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

192.148.873

Накнада за коришћење простора на јавној
површини

714565

4.900.000

Накнада за уређење грађевиснког земљишта

742253

4.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

2.500.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

54.000.000

Комуналне таксе

7145

46.100.000

Комуналне таксе

7161

23.000.000

Комуналне таксе

7415

1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО

742351

10.000.000

Административне таксе

742251

5.500.000

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу

743353

5.000.000

Мешовити приходи

745151

2.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

1.600.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3 Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања

9

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

16.472.486

1 Вишак прихода

16.472.486

17.991.920

1.938.064.069

4.027.514

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

4.027.514

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
у динарима

Неутрошена средства из претходних година

16.472.486

Издаци за отплату главнице дуга

20.500.000

Ек.кл.

Примања од задуживања

-4.027.514

1

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

4

ОПИС

Структура
у%

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

756.475.475

733154

Порез на имовину

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 123/18) мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2019. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

4

714

Текући наменски трансфер од Републике у корист
нивоа општине

1.2. Изворни приходи

I. ОПШТИ ДЕО

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

3

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ

1.921.591.583

2
Порез на добра и услуге

ПР ВУ ИЗ МЕН У OД Л У КЕ

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

Број 39 – 7

Укупна
средства

29. мај 2019.

3

4

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

ОПИС
1

2

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2019
КАЦИЈА
3

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

4

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

187.441.005 9,67

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

141.690.000 7,31

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови

1.921.591.583

422 Трошкови путовања

7

1.921.591.583

423 Услуге по уговору

7

1.376.211.126

424 Специјализоване услуге

711

520.590.359

Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

711122

32.000.000

Порез на приход од самосталних делатности –
самоопорезивање

711123

38.000.000

Порез на зараде

711111

450.590.359

1.899.572.149 98,01

25.910.000 1,34
4.940.000 0,25
13.921.005 0,72
60.000 0,00
920.000 0,05
414.168.814 21,37
43.358.265 2,24
462.000 0,02
86.440.600 4,46
254.793.110 13,15

425 Текуће поправке и одржавање

13.206.701 0,68

426 Материјал

15.908.138 0,82

44 ОТПЛАТА КАМАТА
441 Отплата домаћих камата
45 СУБВЕНЦИЈЕ

1.500.000 0,08
1.500.000 0,08
1.053.489.527 54,36

713

53.686.792

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Порез на наслеђе и поклон

713311

11.386.792

454 Субвенције приватним предузећима

69.000.000 3,56

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

36.300.000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

53.240.520 2,75

463 Трансфери осталим нивоима власти

34.275.000 1,77

Порез на пренос апсолутних права на мот. возилима и пл. објектима

713423

Порез на имовину

6.000.000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

984.489.527 50,80

1.900.000 0,10

Број 39 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

3

465 Остале дотације и трансфери

4

1

17.065.520 0,88

29. мај 2019.
2

3

413 Накнаде у натури

4

4.940.000

0,25

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

135.368.094 6,98

414 Социјална давања запосленима

13.921.005

0,72

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

135.368.094 6,98

415 Накнаде трошкова за запослене

60.000

0,00

920.000

0,05

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

51.930.500 2,68

481 Дотације невладиним организацијама

36.544.500 1,89

482 Порези, обавезне таксе и казне

186.000 0,01

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

200.000 0,01

485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране
државних органа

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

414.168.814 21,37

421 Стални трошкови

43.358.265

422 Трошкови путовања

15.000.000 0,77

423 Услуге по уговору

2,24

462.000

0,02

86.440.600

4,46

49 РЕЗЕРВЕ

2.433.689 0,13

424 Специјализоване услуге

499 Средства резерве

2.433.689 0,13

425 Текуће поправке и одржавање

13.206.701

0,68

426 Материјал

15.908.138

0,82

44 ОТПЛАТА КАМАТА

1.500.000

0,08

441 Отплата домаћих камата

1.500.000

0,08

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

17.991.920 0,93

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

17.991.920 0,93

512 Машине и опрема

4.815.120 0,25

515 Нематеријална имовина
6

13.176.800 0,68

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

254.793.110 13,15

45 СУБВЕНЦИЈЕ

20.500.000 1,06

1.053.489.527 54,36

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

984.489.527 50,80

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.500.000 1,06

454 Субвенције приватним предузећима

69.000.000

3,56

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

20.500.000 1,06

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

53.240.520

2,75

463 Трансфери осталим нивоима власти

34.275.000

1,77

1.900.000

0,10

17.065.520

0,88

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

135.368.094

6,98

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

135.368.094

6,98

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

51.930.500

2,68

481 Дотације невладиним организацијама

36.544.500

1,89

482 Порези, обавезне таксе и казне

186.000

0,01

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

200.000

0,01

УКУПНО

1.938.064.069 100,00

”

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
465 Остале дотације и трансфери

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за отплату главнице по основу дуга
домаћем кредитору у износу од 20.400.000 динара планирано је да се обезбеде из вишка прихода у износу од 16.472.486
динарa и буџетског суфицита у износу од 4.027.514 динара”.

485 Накнада штете за повреду или штету
нанету од стране државних органа

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

15.000.000

0,77

49 РЕЗЕРВЕ

2.433.689

0,13

499 Средства резерве

2.433.689

0,13

17.991.920

0,93

17.991.920

0,93

4.815.120

0,25

13.176.800

0,68

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

1
4

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Структура
у%

ОПИС

Укупна
средства

Ек.кл.

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

3

4

512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
6

1.899.572.149 98,01

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

187.441.005

9,67

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

141.690.000

7,31

25.910.000

1,34

412 Социјални доприноси на терет послодавца

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.500.000

1,06

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.500.000

1,06

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

20.500.000

1,06

УКУПНО

1.938.064.069 100,00

”

Раздео

Глава

Назив директног буџетског корисника

1

2

3

4

1

4

Управа градске општине Обреновац

1

Месне заједнице

Износ

Ставка

Редни
број

Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив капиталног пројекта

5

6

1

Набавка опреме за одржвање електронске седнице скупштине

2

Набавка рачунараске опреме, штампача и дриге електронске опреме

3

Набавка намештаја

2019

2020

2021

7

8

9

12.676.800
1.450.000

1.200.000

1.100.000

695.000

1.200.000

1.500.000

1.620.000

1.600.000

1.600.000

4.000.000

4.200.000

4

Набавку опреме за јавну безбедност

5

Набавка софтвера

6

Набавка фотографске опреме

297.600

7

Набавка уградне опреме

102.400

8

Набавка телефона

100.000

9

Опрема за домаћинство

10

Набавка рачунараске опреме, штампача и друге електронске опреме

11

Набавка намештаја
УКУПНО:

200.000

50.000
75.000
225.120
17.491.920

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

Програмска
Програм активност/
пројекат
1

Назив

2

1101

3

Укупна
средства

Структура
у%

Шифра

4

5

Одговорно лице

6

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

49.160.000 2,54

1101-1010

ПРОЈЕКАТ-Уређење локације Бањског комплекса

48.260.000 2,49

Мирослав Чучковић

1101-1013

ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање

900.000 0,05

Милорад Косановић
Мирослав Чучковић

1102

Мирослав Чучковић

Програм 2. Комуналне делатности

449.301.079 23,18

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање/одржавање јавним осветљењем

107.640.000 5,55

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање јавних зелених површина

110.000.000 5,68

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-1003

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

1102-1009

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

1102-1010

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

80.000.000 4,13

Милош Станковић

7.649.200 0,39

Мирослав Чучковић

71.421.879 3,69

Мирослав Чучковић

1.000.000 0,05

Радован Манојловић

590.000 0,03

Мирослав Чучковић

51.000.000 2,63

Мирослав Чучковић

1102-1013

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

5.000.000 0,26

Радован Манојловић

1102-1014

ПРОЈЕКАТ – Изгр. главне трасе новог топловода магистрале III oд ТЕНТ-а до насеља Потића воће у
Обреновцу

15.000.000 0,77

Мирослав Чучковић

Програм 3. Локални економски развој

1501

49.000.000 2,53

Предраг Јовановић

1501-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања

3.000.000 0,15

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

6.000.000 0,31

Предраг Јовановић

1501-1006

ПРОЈЕКАТ – Меи Та Еуропе – покр. трошкова воде, канализације и одношења смећа

40.000.000 2,06

Предраг Јовановић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

10.125.000 0,52

Миодраг Митровић

0101-0001

Програмска активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

6.086.890 0,31

Миодраг Митровић

0101-1002

Пројекта-Одлазак на пољопривредне сајмове

2.243.110 0,12

Миодраг Митровић

0101

0101-1006
0401

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине

1.795.000 0,09

Миодраг Митровић

327.762.041 16,91

Мирослав Чучковић

41.712.700 2,15

Мирослав Чучковић

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

3.547.266 0,18

Мирослав Чучковић

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

4.437.686 0,23

Мирослав Чучковић

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

183.578.121 9,47

Мирослав Чучковић

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

34.000.000 1,75

Мирослав Чучковић

0401-1001

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

3.308.552 0,17

Миодраг Митровић

0401-1002

ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста кроз еколошке школе и кампове

40.600.000 2,09

Драган Блажић

0401-1005

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

13.780.568 0,71

Мирослав Чучковић

0401-1010

ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

2.797.148 0,14

Мирослав Чучковић

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

289.941.435 14,96

Мирослав Чучковић

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

136.189.000 7,03

Радован Манојловић

0701-1004

ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају

0701-1005

ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње и одржавање
добара у општој употреби

2002-0001
2002-1009

ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације

150.000 0,01

Драган Блажић

2002-1012

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

100.000 0,01

Олга Миросављевић
Олга Миросављевић

0701

2002

5.600.000 0,29

Мирко Вранешевић

148.152.435 7,64

Мирослав Чучковић

Програм 9. Основно образовање и васпитање

41.137.082 2,12

Драган Блажић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

27.500.000 1,42

Драган Блажић

2002-1013

ПРОЈЕКАТ – Meђународна просветна сарадња

250.000 0,01

2002-1017

ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима

200.000 0,01

Драган Блажић

2002-1018

ПРОЈЕКАТ – Организација Светосавског бала

100.000 0,01

Олга Миросављевић

10.337.082 0,53

Драган Блажић

2.500.000 0,13

Мирослав Чучковић

36.683.094 1,89

Мирослав Чучковић

2.588.500 0,13

Драган Младеновић

2002-1020

ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели

2002-1021

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Једнократне помоћи и други облици помоћи

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита
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0901-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја

1.734.512 0,09

Александар Пантелић

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Дневне услуге у заједници

1.000.000 0,05

Александар Пантелић

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.150.000 0,16

Драган Младеновић

0901-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка рађању и родитељству

600.000 0,03

Олга Миросављевић

0901-1007

ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

0901-1008

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

0901-1009

3.315.000 0,17

Олга Миросављевић

12.095.082 0,62

Драган Младеновић

ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности

1.000.000 0,05

Драган Младеновић

0901-1011

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

5.000.000 0,26

Милорад Косановић

0901-1013

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

3.600.000 0,19

Драган Блажић

0901-1014

ПРОЈЕКАТ – Хуманитарни и други пројекти

2.600.000 0,13

Александар Пантелић

1801

Програм 12. Здравствена заштита

1.900.000 0,10

Олга Миросављевић

1801-1006

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац

1.900.000 0,10

Олга Миросављевић

75.635.746 3,90

Зоран Ћорломановић

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1.200.000 0,06

Зоран Ћорломановић

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење система очувања и представљања културног и историјског наслеђа

2.800.000 0,14

Александар Пантелић

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

24.795.520 1,28

Мирослав Чучковић

1201-1003

ПРОЈЕКАТ-Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

8.775.256 0,45

Зоран Ћорломановић

22.000.000 1,14

Милош Станковић

1201

Програм 13. Развој културе и информисање

1201-1007

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине

1201-1012

ПРОЈЕКАТ – Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије

1201-1014

ПРОЈЕКАТ – Манифестације

1201-1015

ПРОЈЕКАТ – Изгр. пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

1201-1016

ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и савезима

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике

1301-1001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

1301-1003

ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац

1301-1004

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебних годишњих програма спортских манифестација

1301-1008

64.970 0,00

Мирослав Чучковић

3.800.000 0,20

Зоран Ћорломановић

10.200.000 0,53

Радован Манојловић

2.000.000 0,10

Мирослав Чучковић

132.967.164 6,86

Милош Станковић

19.200.000 0,99

Милош Станковић

5.300.000 0,27

Милош Станојевић

70.000.000 3,61

Милош Станковић

800.000 0,04

Милош Станковић

21.807.886 1,13

Милош Станковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ Обреновац

7.400.000 0,38

Милош Станковић

1301-1009

ПРОЈЕКАТ – Обреновац # youthHUB

2.459.278 0,13

Милош Станојевић

1301-1011

ПРОЈЕКАТ – Замена постојеће расвете ЛЕД расветом – базени и спортска хала

6.000.000 0,31

0602

Милош Станковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

393.944.428 20,33

Милорад Косановић

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

258.349.049 13,33

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница

10.364.832 0,53

Радован Манојловић

22.000.000 1,14

Милорад Косановић

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско правобранилаштво

8.980.000 0,46

Зорица Цупара

0602-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање националних савета националних мањина

1.000.000 0,05

Милорад Јанковић

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

0602-1009

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

0602-1023

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

0602-1026

ПРОЈЕКАТ – Реализација пројекта заштите од пожара по конкурсу

800.000 0,04

Мирослав Чучковић

0602-1027

ПРОЈЕКАТ – Израда ЛАП-а за родну равноправност

100.000 0,01

Олга Миросављевић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

80.507.000 4,15

Мирослав Чучковић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

30.088.000 1,55

Мирко Вранешевић

2101
2101-0001

2.433.689 0,13

Мирослав Чучковић

39.416.858 2,03

Мирослав Чучковић

500.000 0,03

Зоран Ћорломановић

50.000.000 2,58

Мирослав Чучковић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

37.419.000 1,93

Мирослав Чучковић

2101-1001

ПРОЈЕКАТ – Електронска седница

13.000.000 0,67

Мирослав Чучковић

1.938.064.069 100,00

УКУПНО:

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2019. годину износи 2.433.689 динара.”

29. мај 2019.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.938.064.069 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима.
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 2.433.689
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 представљају повећање апропријације за одређене
намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.’’
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 400-2, 24. маја 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 86 Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС)
и чл. 24. и 71. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и
73/14), на предлог Већа градске општине, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Обреновац „Службени лист Града Београда”, број 117/16 (у даљем тексту:
одлука), члан 38. мења се и гласи:
„2. Одељење за имовинско правне и стамбене послове:
врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и давање предлога за
предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему нацрта Одлука из имовинско правне и стамбене
области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине; вођење управног поступка у предметима који се односе на
експропријацију, односно административни пренос права
коришћења, установљење права службености (непотпуна
експропријација) и привремено заузимање земљишта, ако
то захтева јавни интерес; одлучује о захтевима за поништај
правоснажних решења о експропријацији непокретности
(деекспропријација); поступак комасације пољопривред-
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ног земљишта; враћање утрина и пашњака селима на коришћење и враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у; поступке
који се односе на уређивање односа на грађевинском земљишту у складу са законом, Статутом града, Статутом
градске општине, одлукама града и градске општине, решава о захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену Решења донео
надлежни орган градске општине; води поступке за споразумно одређивање накнаде за експроприсане непокретности по правоснажности решења; води евиденцију непокретности у државној односно јавној својини на којима је
градска општина Обреновац корисник у складу са законом; на основу акта градоначелника у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију
градске општине која спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града
ради изградње објеката до и преко 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп,
односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града непосредном погодбом ради легализације објеката
до и преко 800 m2 бруто развијене грађевинске површине у
складу са законом и актима града; врши стручне и административне послове који се односе на закуп станова; израда и закључивање анекса уговора о откупу стана; управља
становима за социјално становање и спроводи поступак
доделе у закуп изграђених станова за социјално становање,
води евиденцију о општинским становима и закљученим
уговорима о откупу, односно закупу станова, врши регистрацију стамбених заједница, израду решења о регистрацији стамбених заједница и израду решења о увођењу принудне управе; издавање потврда и уверења о чињеницама
о којима орган води службену евиденцију; прикупљање
архивске документације у вези са поступцима реституције; стручно опслуживање комисија и других радних тела
Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности;
покреће иницијативе пред државним и другим органима
и организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у имовинско
правној области, у складу са прописима, припрема нацрте
аката и обавља друге стручне послове за надлежне органе
градске општине у вези управљања стварима у јавној својини града на којима градска општина има право коришћења, у складу са законом и актима града.”
Члан 2.
У Одлуци, члан 40. мења се и гласи:
„4. Одељење за инспекцијске послове врши послове
инспекцијског надзора у комуналној области који се односе на: надзор над извршавањем закона и прописа Града и
градске општине који се односе на обављање комуналних
делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних
објеката; старање о одржавању комуналног реда у градској
општини и спровођење прописа којима се уређује комунални ред; надзор над извршавањем прописа којима је уређена
заштита улица, локалних и некатегорисаних путева на територији градске општине; послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка извршења за потребе
Управе градске општине у областима комуналних делатности, урбанизма и имовинско праних односа по коначним
првостепеним решењима и друге послове комуналне инспекције утврђене законом и прописима Града и градске општине.“
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Члан 3.
У Одлуци, учлан 41, у Одељењу за општу управу, врши
се измена става 1 тако што се из истог бришу речи: „овера
преписа, потписа и рукописа; оверавање уговора о раду са
кућним помоћним особљем између послодавца и радника
у издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта
простора; издавање уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана;”
У истом члану, ставу 3, иза речи: „безбедности и заштите”, додаје се реч: „здравља”.
У истом члану, став 4. мења се и гласи:
„У области борачке и инвалидске заштите, врши послове који се односе на заштиту ратних војних и мирнодопских
војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту
цивилних инвалида рата и чланова њихових породица; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско
материјално обезбеђење за борце из II светског рата и чланове њихових породица; и друге послове који се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата,
као и њихових породица; послове социјалне заштите материјално необезбеђених лица; помаже развој различитих
облика самопомоћи лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и
пружа помоћ социјално-хуманитарним организацијама на
свом подручју и друге послове из области рада социо-хуманитарних организација и послове решавања статусних и
других питања избеглих, прогнаних, расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији.“
Члан 4.
У Одлуци, у учлану 42, у Одељењу за привреду и развој,
у ставу 8, у области образовања, бришу се речи: „и редовно
похађање наставе у основним школама”.
У истом члану, ставу 12. речи: „невладиним организацијама”, замењују се речју: „удружењима”, а речи: „невладиних
организација” замењују се речју „удружења”.
Члан 5.
У Одлуци, у учлану 44, у Служби за скупштинске послове и прописе, у ставу 1. бришу се речи: „укључујући послове овере потписа, преписа и рукописа и оверу изјаве са два
сведока (у седишту месних заједница)”.
Члан 6.
Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Обреновац, сву архиву и незавршене предмете који
се односе на вршење послова инспекцијског надзора грађевинских инспектора, предало је на даље поступање Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе Града
Београда, сагласно члану 2. Одлуке о изменама одлуке о
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 103/18), који је преузео и све запослене на овим
пословима.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Београда».
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 брoj 020-64, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

29. мај 2019.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана
102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлукa o одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање у Градској општини
Обреновац VI-01 бр. 020-81 од 29. септембра 2011. године
(„Службени лист Града Београда”, број 42/11).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-65, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2018. године, на основу члана 69. став
1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. тачке 28. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа Спортско културни
центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града
Београда”, број 85/16) и члана 102. Пословника Скупштине
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 1509 од 13. маја 2019. године,
за давање сагласности на Одлуку о допуни Статута предузећа, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа под
бројем 1493 на седници одржаној 13. маја 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-66, 24. маjа 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

29. мај 2019.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, сходно члану 46. став 1. и
члану 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16) и члану 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Утврђује се да Славку Берићу, дипломираном менаџеру из Обреновца, престаје функција вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из
Обреновца, због именовања за директора овог предузећа по
спроведеном јавном конкурсу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-28, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. став 3. и
члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), чланa 24. тачка 28. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17),
усвојила је предлог Већа градске општине и донела

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Славко Берић, дипломирани менаџер из
Обреновца, за директора Јавног комуналног предузећа
„Обреновац” из Обреновца, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса.
2. Именовани директор дужан је да ступи на функцију
у року од осам дана од објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет страници градске општине Обреновац, и доставити
именованом лицу.
Обра зложење
Чланом 24. став 3. и чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса, на предлог надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Чланом 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14) прописано је да Скупштина градске општине,
у складу са законом и Статутом града именује директоре јавних предузећа чији је оснивач, а чланом 39 Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17), да директора предузећа именује Скупштина градске општине на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
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Скупштинa градске општине je Решењем VII-01 бр. 020-79
од 17. септембра 2018. године именовала Славка Берића за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, на период који не може бити дужи од
једне године почев од 18. септембра 2018. године, с чим у вези је
Скупштина Градске општине Обреновац, 15. марта 2019. године, сагласно члановима 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима донела Одлуку VII-01 бр. 020-11 о спровођењу поступка за
избор и именовање директора ЈКП „Обреновац” из Обреновца.
Оглас о спровођењу јавног конкурса је објављен у „Службеном
гласнику РС”, број 20/19 од 22. марта 2019. године, у „Службени листу Града Београда”, број 21/19 од 1. априла 2019. године,
у дневном листу „Српски телеграф” од 23. марта 2019. године и
на званичном сајту градске општине. Рок за достављање пријава по конкурсу био је 22. априла 2019. године.
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 податке из пријаве и доказе који су поднети уз пријаву,
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада 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 утврђеном јавним конкурсом за именовање директора ЈКП „Обреновац” из Обреновца поднета је једна
пријава, од садашњег вршиоца дужности директора, Славка Берића, дипломираног менаџера из Обреновца.
Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач Градска општина Обреновац (у даљем тексту: Комисија) је утврдила да је пристигла пријава благовремена,
потпуна и разумљива.
Након прегледа пријаве и доказа који су поднети уз
пријаву Комисија је на седници одржаној 25. априла 2019.
године саставила списак са једним кандидатом, Славком
Берићем, за учешће у изборном поступку и за 8. маја 2019.
године заказала усмени разговор са кандидатом ради провере његове стручне оспособљености, знања и вештина, о
чему је кандидат благовремено обавештен. Комисија је такође ангажовала и стручна лица за провере одређених знања и вештина (страног језика, рада на рачунару и вештине
руковођења, организовања послова, планирања и управљања ресурсима и др.) које су обављене усменим и писаним
путем 9. маја 2019. године и 10. маја 2019. године, на основу
разговора и стандардизованих тестова.
Комисија је спровела изборни поступак у складу са
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 13. маја 2019.
године, на основу члана 41 Закона о јавним предузећима
сачинила Записник о спроведеном изборном поступку и
саставила ранг-листу за именовање директора ЈКП „Обреновац” из Обреновца са једним кандидатом, Славком Берићем, дипломираним менаџером из Обреновца, који испуњава мерила за избор за директора овог предузећа на основу
бројчано исказаних резултата, просечном оценом стручне
оспособљености, знања и вештина од 2,80 као и оценом знања страног језика, рада на рачунару и др. вештина са квалификацијом „у потпуности задовољава”. Комисија је Већу
градске општине, као органу надлежном за припрему предлога акта о именовању кандидата са ранг листе за директора, доставила записник о спроведеном изборном поступку
са ранг листом за именовање директора јавног предузећа,
сагласно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Веће градске општине, као овлашћени предлагач, на седници одржаној 17. маја 2019. године, сагласно члану 41. ставу
3. Закона о јавним предузећима и члану 39 став 3 Одлуке о
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промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17),
утврдило је предлог решења о именовању лица са достављене ранг листе за директора ЈКП „Обреновац” из Обреновца,
као што гласи у диспозитиву и исти доставило одборницима
Скупштине градске општине на разматрање и доношење.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина Градске општине Обреновац, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24.
тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 102/16 – пречишћен
текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.
Ово решење је коначно сагласно одредби члана 41. став
4. Закона о јавним предузећима.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-27, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, сходно члану 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члану 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Утврђује се да Милану Марошанину, дипломираном
машинском инжењеру из Обреновца, престаје функција директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, због именовања за директора овог Предузећа по јавном конкурсу на
нови мандатни период.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-22, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. став 3. и члана
41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16), чланa 24. тачка 28. Статута Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 33. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист Града Београда”, бр. 66/16 и
117/16), усвојила је предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Милан Марошанин, дипломирани машински инжењер из Обреновца, за директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса.

29. мај 2019.

2. Именовани директор дужан је да ступи на функцију
у року од осам дана од објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет страници градске општине Обреновац, и доставити
именованом лицу.
Обра зложење
Чланом 24. став 3. и чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса, на предлог надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Чланом 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) прописано је да Скупштина градске
општине, у складу са законом и Статутом града именује
директоре јавних предузећа чији је оснивач, а чланом 33.
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању
Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист
Града Београда”, бр. 66/16 и 117/16), да директора предузећа
именује Скупштина градске општине на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Скупштинa градске општине je Решењем VII-01 бр. 020-94
од 25. септембра 2015. године именовала Милана Марошанина
за директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Како је чланом 46. став 2. Закона о јавним предузећима,
између осталог, прописано да се поступак за именовање директора покреће шест месеци пре истека периода на који је
именован, Скупштина Градске општине Обреновац је 15.
марта 2019. године, сагласно члановима 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима, донела Одлуку VII-01 бр. 020-8 о
спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора ЈП за изградњу Обреновца. Оглас о спровођењу јавног конкурса је објављен у „Службеном гласнику РС”, број
20/19 од 22. марта 2019. године, у „Службени листу Града
Београда”, број 21/19 од 1. априла 2019. године, у дневном
листу „Српски телеграф” од 23. марта 2019. године и на интернет страници градске општине. Рок за достављање пријава по конкурсу био је 22. априла 2019. године.
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 податке из пријаве и доказе који су поднети уз пријаву,
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада 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 утврђеном јавним конкурсом за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца поднета
је једна пријава, од садашњег директора, Милана Марошанин, дипломираног машинског инжењера из Обреновца.
Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач Градска општина Обреновац (у даљем тексту: комисија) је утврдила да је пристигла пријава благовремена,
потпуна и разумљива.
Након прегледа пријаве и доказа који су поднети уз пријаву Комисија је на седници одржаној 25. априла 2019. године
саставила списак са једним кандидатом, Миланом Мароша-
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нин, за учешће у изборном поступку и за 8. маја 2019. године
заказала усмени разговор са кандидатом ради провере његове
стручне оспособљености, знања и вештина, о чему је кандидат благовремено обавештен. Комисија је такође ангажовала и
стручна лица за провере одређених знања и вештина (страног
језика, рада на рачунару и вештине руковођења, организовања
послова, планирања и управљања ресурсима и др.) које су обављене усменим и писаним путем 9. маја 2019. године и 10. маја
2019. године, на основу разговора и стандардизованих тестова.
Комисија је спровела изборни поступак у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, бр. 65/16) и дана 13. маја 2019. године, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима сачинила Записник о спроведеном изборном поступку и саставила
ранг-листу за именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са једним кандидатом, Миланом Марошанин, дипломираним машинским инжењером из Обреновца,
који испуњава мерила за избор за директора овог предузећа
на основу бројчано исказаних резултата, просечном оценом
стручне оспособљености, знања и вештина од 2,94 као и оценом знања страног језика, рада на рачунару и др. вештина
са квалификацијом „у потпуности задовољава”. Комисија је
Већу градске општине, као органу надлежном за припрему
предлога акта о именовању кандидата са ранг листе за директора, доставила записник о спроведеном изборном поступку
са ранг листом за именовање директора јавног предузећа, сагласно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Веће градске општине, као овлашћени предлагач, на седници одржаној 17. маја 2019. године, сагласно члану 41. ставу 3. Закона о јавним предузећима и члану 33. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног
предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист Града
Београда”, бр. 66/16 и 117/16), утврдило је предлог решења
о именовању лица са достављене ранг листе за директора
Јавног предузећа за изградњу Обреновца, као што гласи у
диспозитиву и исти доставило одборницима Скупштине
градске општине на разматрање и доношење.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина Градске општине Обреновац, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана
24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14)
и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.
Ово решење је коначно сагласно одредби члана 41 став 4
Закона о јавним предузећима.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-21, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2019. године, сходно члану 46. став 1. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16)
и члану 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст
и 73/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се да Петру Петровићу, дипломираном политикологу из Стублина, престаје функција директора Јавног
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предузећа ,,Пословни простор”, Обреновац, због именовања за директора овог Предузећа по јавном конкурсу на
нови мандатни период.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-24, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. став 3. и
члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), чланa 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 31. Одлуке
о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни
простор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18), усвојила је предлог
Већа градске општине и донела

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Петар Петровић, дипломирани политиколог из Стублина, за директора Јавног предузећа ,,Пословни
простор”, Обреновац, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
2. Именовани директор дужан је да ступи на функцију
у року од осам дана од објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет страници градске општине Обреновац, и доставити
именованом лицу.
Обра зложење
Чланом 24. став 3. и чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса, на предлог надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Чланом 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) прописано је да Скупштина градске
општине, у складу са законом и Статутом града именује
директоре јавних предузећа чији је оснивач, а чланом 31.
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни простор”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18), да директора
предузећа именује Скупштина градске општине на период
од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Скупштинa градске општине je Решењем VII-01 бр. 02095 од 25. септембра 2015. године именовала Петра Петровића за директора Јавног предузећа ,,Пословни простор”
Обреновац, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Како је чланом 46. став 2. Закона о јавним предузећима,
између осталог, прописано да се поступак за именовање директора покреће шест месеци пре истека периода на који је
именован, Скупштина Градске општине Обреновац је 15.
марта 2019. године, сагласно члановима 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима, донела Одлуку VII-01 бр. 020-9 о
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спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора ЈП ,,Пословни простор” Обреновац. Оглас о спровођењу јавног конкурса је објављен у „Службеном гласнику РС”,
број 20/19 од 22. марта 2019. године, у „Службени листу
Града Београда”, бр. 21/19 од 1. априла 2019. године, у дневном листу „Српски телеграф” од 23. марта 2019. године и
на интернет страници градске општине. Рок за достављање
пријава по конкурсу био је 22. априла 2019. године.
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 податке из пријаве и доказе који су поднети уз пријаву,
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада 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 утврђеном јавним конкурсом за именовање директора Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац
поднета је једна пријава, од садашњег директора, Петра Петровића, дипломираног политиколога из Стублина.
Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач градска општина Обреновац (у даљем тексту: комисија) је утврдила да је пристигла пријава благовремена,
потпуна и разумљива.
Након прегледа пријаве и доказа који су поднети уз пријаву Комисија је на седници одржаној 25. априла 2019. године
саставила списак са једним кандидатом, Петром Петровићем,
за учешће у изборном поступку и за 08. маја 2019. године заказала усмени разговор са кандидатом ради провере његове
стручне оспособљености, знања и вештина, о чему је кандидат благовремено обавештен. Комисија је такође ангажовала и
стручна лица за провере одређених знања и вештина (страног
језика, рада на рачунару и вештине руковођења, организовања
послова, планирања и управљања ресурсима и др.) које су обављене усменим и писаним путем 9. маја 2019. године и 10. маја
2019. године, на основу разговора и стандардизованих тестова.
Комисија је спровела изборни поступак у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16) и дана 13. маја 2019. године, на основу члана 41 Закона о јавним предузећима сачинила Записник о спроведеном изборном поступку и саставила
ранг листу за именовање директора Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац са једним кандидатом, Петром
Петровићем, дипломираним политикологом из Стублина,
који испуњава мерила за избор за директора овог Предузећа
на основу бројчано исказаних резултата, просечном оценом
стручне оспособљености, знања и вештина од 2,94, као и оценом знања страног језика са квалификацијом „у потпуности
задовољава”, провером познавања рада на рачунару са квалификацијом „задовољава”, те провером других вештина са
квалификацијом знања „у потпуности задовољава”. Комисија
је Већу градске општине, као органу надлежном за припрему
предлога акта о именовању кандидата са ранг листе за директора, доставила записник о спроведеном изборном поступку
са ранг листом за именовање директора јавног предузећа, сагласно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Веће градске општине, као овлашћени предлагач, на седници одржаној 17. маја 2019. године, сагласно члану 41. ставу 3. Закона о јавним предузећима и члану 31. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни
простор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18), утврдило је предлог решења о именовању лица са достављене ранг листе за дирек-
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тора Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац, као
што гласи у диспозитиву и исти доставило одборницима
Скупштине градске општине на разматрање и доношење.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина Градске
општине Обреновац, на основу члана 24 став 3 Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број
102/16 – пречишћен текст), донела је Решење као што гласи
у диспозитиву.
Ово решење је коначно сагласно одредби члана 41. став
4. Закона о јавним предузећима.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-23, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 24. маја 2019. године, сходно члану 46. став 1. и
члану 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16) и члану 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се да Светозару Андрићу, дипломираном аналитичару заштите животне средине – мастер из Обреновца,
престаје функција вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац, због именовања за директора овог предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 26, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24. став 3 и члана
41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16), чланa 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14
– пречишћен текст и 73/14) и члана 34. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење
живoтне средине на територији градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16 и 133/16),
усвојила је предлог Већа градске општине и донела

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Светозар Андрић, дипломирани аналитичар заштите животне средине – мастер из Обреновца, за ди-
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ректора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне
средине на територији градске општине Обреновац, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
2. Именовани директор дужан је да ступи на функцију
у року од осам дана од објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет страници Градске општине Обреновац, и доставити
именованом лицу.
Обра зложење
Чланом 24. став 3. и чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на
основу спроведеног јавног конкурса, на предлог надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Чланом 24. тачка 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) прописано је да Скупштина градске
општине, у складу са законом и Статутом града именује
директоре јавних предузећа чији је оснивач, а чланом 34.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 85/16, 103/16 и 133/16), да директора предузећа именује
Скупштина градске општине на период од четири године,
на основу спроведеног јавног конкурса.
Скупштинa градске општине je Решењем VII-01 бр. 020-80
од 17. септембра 2018. године именовала Светозара Андрића
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац, на период који не може бити дужи од једне године почев од 18. септембра 2018. године, с чим у вези
је Скупштина Градске општине Обреновац, 15. марта 2019.
године, сагласно чл. 36, 37. и 38. Закона о јавним предузећима донела Одлуку VII-01 бр. 020-10 о спровођењу поступка за
избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту и
унапређење живoтне средине на територији градске општине
Обреновац. Оглас о спровођењу јавног конкурса је објављен у
„Службеном гласнику РС”, број 20/19 од 22. марта 2019. године, у „Службени листу Града Београда”, број 21/19 од 1. априла
2019. године, у дневном листу „Српски телеграф” од 23. марта
2019. године и на званичном сајту градске општине. Рок за достављање пријава по конкурсу био је 22. априла 2019. године.
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 податке из пријаве и доказе који су поднети уз пријаву,
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада 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 утврђеном јавним конкурсом за именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац
поднета је једна пријава, од садашњег вршиоца дужности
директора, Светозара Андрића, дипломираног аналитичара
заштите животне средине – мастер из Обреновца.
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Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач градска општина Обреновац (у даљем тексту: комисија) је утврдила да је пристигла пријава благовремена,
потпуна и разумљива.
Након прегледа пријаве и доказа који су поднети уз пријаву Комисија је на седници одржаној 25. априла 2019. године
саставила списак са једним кандидатом, Светозаром Андрићем, за учешће у изборном поступку и за 8. маја 2019. године
заказала усмени разговор са кандидатом ради провере његове
стручне оспособљености, знања и вештина, о чему је кандидат благовремено обавештен. Комисија је такође ангажовала
и стручна лица за провере одређених знања и вештина (страног језика, рада на рачунару и вештине руковођења, организовања послова, планирања и управљања ресурсима и др.)
које су обављене усменим и писаним путем 9. маја 2019. године и 10. маја 2019. године, на основу разговора и стандардизованих тестова.
Комисија је спровела изборни поступак у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16) и 13. маја 2019. године,
на основу члана 41. Закона о јавним предузећима сачинила
Записник о спроведеном изборном поступку и саставила
ранг листу за именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац са једним кандидатом, Светозаром
Андрићем, дипломираним аналитичарем заштите животне
средине – мастер из Обреновца, који испуњава мерила за избор за директора овог Предузећа на основу бројчано исказаних резултата, просечном оценом стручне оспособљености,
знања и вештина од 2,91 као и оценом знања страног језика,
рада на рачунару и др. вештина са квалификацијом „у потпуности задовољава”. Комисија је Већу градске општине, као
органу надлежном за припрему предлога акта о именовању
кандидата са ранг листе за директора, доставила записник о
спроведеном изборном поступку са ранг листом за именовање директора јавног предузећа, сагласно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Веће градске општине, као овлашћени предлагач, на
седници одржаној 17. маја 2019. године, сагласно члану 41.
ставу 3. Закона о јавним предузећима и члану 34. став 3.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 85/16, 103/16 и 133/16), утврдило је предлог решења о
именовању лица са достављене ранг листе за директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине
на територији градске општине Обреновац, као што гласи
у диспозитиву и исти доставило одборницима Скупштине
градске општине на разматрање и доношење.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина Градске општине Обреновац, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24.
тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.
Ово решење је коначно сагласно одредби члана 41. став
4. Закона о јавним предузећима.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-25, 24. маja 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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29. мај 2019.

САДРЖАЈ
Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о првој измени Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Градској општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузаћа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Oбреновца– – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције и директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац– – – – –
Решење o именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији
Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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