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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 121

12. децембар 2019. године

Градоначелник града Београда 11. децембра 2019. године,
на основу члана члана 24. тачка 6. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
др. закон и 37/19) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист
Града Београда”, број 60/19), а у вези са чл. 18. и 22. Одлуке о
оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и
контролу набавки („Службени лист Града Београда”, бр. 75/14,
96/16 и 126/16) и чланом 48. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
КОНТРОЛУ НАБАВКИ СПРОВОДИ ПОСТУПКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Цена 265 динара

набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки („Службени лист Града Београда”, бр. 107/16, 74/17,
100/18 и 114/18), у делу „Списак наручилаца за чије потребе
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки”, у
тачки XIV – „Остала предузећа и организације”, тачка после
речи „Београда” замењује се тачком и запетом.
У истом делу додаје се нова алинеја која гласи:
„ – „25. мај – Милан Гале Мушкатировић” д.о.о.”
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 404-8388/19-Г, 11. децембра 2019. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Члан 1.
У Решењу о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске oпштине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24.
става 1. тачке 1. и члана 48. става 2. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19
– пречишћен текст 2) и члана 146. Пословника Скупштине
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 102/16 – пречишћен текст), на предлог председника Скупштине градске општине, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Пословнику Скупштине градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен
текст) врши се измена у члану 20. став 1. тако што се речи:

„из реда дипломираних правника, са положеним стручним
испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање пет година” бришу.
У истом члану, после става 1. додаје се нови став који
гласи:
„За секретара Скупштине градске општине може бити
постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године”.
Досадашњи ст. 2–5 постају ст. 3–6.
Члан 2.
У члану 22. ставу 2. и члану 27. став 1. Пословника, после речи: „истовремено” додају се речи: „и обједињено”.
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Члан 3.
У члану 28. ставу 4. Пословника, после речи: „председнику Скупштине”, додају се речи: „уз примену минималног
рока за сазивање седнице из члана 68. става 2. овог пословника.”
Члан 4.
После члана 30. Пословника додаје се нови члан који
гласи:
„Члан 30а
О поднетој оставци председника градске општине, заменика председника градске општине или члана Већа градске
општине, председник Скупштине градске општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине градске општине.”
Члан 5.
У члану 43. Пословника, став 1. мења се и гласи:
„За разматрање појединих питања из надлежности
Скупштине образују се савети и комисије, као стална радна
тела.
У истом члану, после става 1. додају се четири нова става који гласе:
„Скупштина градске општине бира и разрешава чланове
сталних радних тела.
Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука
и других аката које доноси Скупштина градске општине и
обављају друге послове утврђене Пословником Скупштине
и другим актима Градске општине и актима Града Београда.
У оквиру свог делокруга стално радно тело одлучује по
примљеном предлогу грађана о поступку спровођења јавне
расправе.
Скупштина образује највише 12 сталних радних тела.”
У истом члану, ставу 2. после речи: „бирају се” зарез и
речи: „у складу са Статутом градске општине” се бришу.
У истом члану, досадашњи став 3. мења се и гласи:
„Савети и комисије имају по правилу пет чланова, с тим
што се актом о образовању сталног радног тела утврђује
њихов број и састав.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 6. и 7.
Члан 6.
После члана 54. додаје се нови пододељак и нови члан
који гласе:
„5.1.2а – Јавно слушање
Члан 54а
Ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури,
разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта или другог питања које је у надлежности сталног радног тела, као и ради праћења спровођења и примене
закона, подзаконских аката, општих аката града и градске
општине, односно остваривања контролне функције Скупштине, стална радна тела могу да организују јавна слушања.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа о којима одлучује Скупштина градске општине.
Предлог за организовање јавног слушања може поднети
већина чланова радног тела.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално
радно тело већином гласова од укупног броја чланова стал-
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ног радног тела, а иста треба да садржи тему јавног слушања, списак одборника и других лица, која ће бити позвана а
чије присуство је од значаја на тему јавног слушања, као и
место и време одржавања јавног слушања.
О одлуци о организовању јавног слушања председник
сталног радног тела обавештава председника Скупшине
градске општине и упућује позив члановима сталног радног
тела, одборницима и другим лицима чије је присуство од
значаја за тему јавног слушања у коме се наводи тема, место
и време јавног слушања.
Јавно слушање се спроводи без обзира на број пристуних чланова сталног радног тела.
О јавном слушању сачињава се записник који поред
имена присутних садржи кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на јавном слушању, који се доставља
председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и
учесницима јавног слушања.
Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања могу да поднесу писане примедбе на записник о јавном
слушању председнику сталног радног тела који их доставља
лицима из става 7. овог члана. „
Члан 7.
У члану 57. ставу 1. Пословника иза речи: „комуналних
делатности” речи: „уређивање и коришћење грађевинског
земљишта” се бришу.
Члан 8.
У члану 58. Пословника мења се и гласи:
„Комисије Скупштине су:
1. Комисија за прописе,
2. Комисија за мандатно-имунитетска, кадровска и административна питања,
3. Комисија за локалну самоуправу,
4. Комисија за борачка и инвалидска питања.
Члан 9.
Члан 60. Пословника мења се и гласи:
„Комисија за мандатно-имунитетска, кадровска и административна питања – разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини
извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата и
доделу мандата новом одборнику, у складу са законом. Разматра извештај Изборне комисије Градске општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај
са предлогом за потврђивање мандата новом одборнику,
тј. кандидату за одборника коме је издато уверење о избору за одборника и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија
ради на начин утврђен овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.
Комисија – припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и
лица која бира, именује и поставља Скупштина, припрема
предлоге за именовање и разрешење управних и надзорних одбора, предлоге за именовање и разрешење директора
предузећа и других организација и установа чији је оснивач
Скупштина градске општине, а за које није предвиђено да
их неки други орган предлаже; припрема предлоге за именовање представника Скупштине односно Градске општине
у органе одређене прописима а за које није предвиђено да
их неки други орган предлаже.
Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица које бира, именује или поставља Скупштина и
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о питањима накнаде трошкова, зарада и награда одборника,
лица бираних, именованих и постављених у органе градске
општине и лица ангажованих у раду органа градске општине.
Комисија може овластити председника или члана Комисије да доноси појединачне акте из надлежности Комисије.
Комисија доноси акт о поступању са актима који се подносе у електронском облику и даје сагласност на акт о електронском канцеларијском пословању.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштинске послове и прописе.
Члан 10.
Члан 61. Пословника се брише.
Члан 11.
Члан 62. Пословника мења се и гласи:
„Комисија за локалну самоуправу – разматра и даје мишљење на предлоге годишњих програма рада Скупштине
градске општине, на извештаје о раду Скупштине и извршних органа и њихових радних тела, извештаје локалног
омбудсмана, на предлоге за расписивање референдума, за
увођење самодоприноса и друге акте који се односе на питање градске општине као локалне самоуправе.
Комисија даје мишљења на предлоге аката и иницијативе у вези са сарадњом и решавањем односа органа градске
општине са органима Града Београда као јединице локалне
самоуправе, као и на акте о сарадњи са другим градским
општинама Града Београда и другим градовима и општинама у земљи и иностранству.”
Члан 12.
Члан 63. Пословника мења се и гласи:
„Комисија за борачка и инвалидска питања – разматра
сва питања која се односе на доношење нормативних аката
у области борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених потреба; доноси одлуке о давању станова у закуп који
су из градског фонда и даје предлоге у вези решавања стамбених потреба.
Ова комисија почев од 7. јануара 2006. године даје предлог по захтеву Комисије Владе РС из члана 43. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица („Службени гласник СРС”, број 54/89 и „Службени гласник РС”, број 137/04) при доношењу одлуке о праву
на изузетно месечно новчано примање; на захтев Комисије
Владе РС даје мишљење у вези са доношењем одлуке о додељивању „Равногорске споменице 1941" и на захтев службе
Управе градске општине надлежне за послове борачке и инвалидске заштите, уз Комисију Владе РС, даје мишљење и
о признавању својства борца НОР-а и начину остваривања
права бораца НОР-а, чланова породице умрлог учесника
НОР-а, припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе комисије обавља Одсек за борачко инвалидску заштиту и избеглице.”
Члан 13.
У члану 65. Пословника иза става 2. додаје се нови став
који гласи:
„Председника повременог радног тела Скупштина бира
из састава одборника.”
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
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Члан 14.
У члану 68. Пословника, после става 3. додају се три
нова става који гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању
седнице Скупштине градске општине, председник Скупштине градске општине може заказати седницу у року који
није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора
да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као
и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минимални рок за сазивање седнице Скупштине градске општине, из става 4. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине градске општине у условима проглашене ванредне ситуације.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 7. и 8.
Члан 15.
У члану 69. став 6. Пословника, иза речи: „одржавање
седнице” додају се речи: „односно року који није краћи од
24 часа од пријема захтева”.
У истом члану, ставу 8. иза речи: „заменика правобраниоца”, додају се речи: „локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана.”
Члан 16.
У члану 72. став 1. Пословника, иза речи: „секретара
Скупштине” додају се речи: „на основу евиденционе листе са
потписом одборника који су пријавили присуство седници”.
Члан 17.
У члану 80. став 1. Пословника, иза речи: „подноси се”
додају се речи: „путем електронског система или”.
Члан 18.
У члану 89. Пословника, у ставу 2, иза тачке 2. додаје се
тачка 2а која гласи:
„2а бира и разрешава омбудсмана и заменика омбудсмана;”
У истом члану и ставу, иза тачке 6. додаје се тачка 6a која
гласи:
„6а доноси план детаљне регулације за подручје градске
општине;”
У истом члану и ставу, иза тачке 13. додају се тачке 13а и
13б које гласе:
„13а одлучује о звању почасни грађанин градске општине;”
„13б одлучује о образовању и подручју за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице на подручју градске општине”.
Члан 19.
У члану 97. Пословника, иза става 6. додаје се нови став
који гласи:
„Служба обезбеђења стара се о одржавању реда у холу
испред сале за одржавање седнице, а изузетно и у сали за
случај из става 6. овог члана, у складу са налозима председника Скупштине.”
Члан 20.
У члану 108. Пословника, иза става 4. додаје се нови став
који гласи:
„Амандман на предлог плана детаљне регулације може
се поднети најкасније три дана пре одржавања седнице
скупштине, а уз текст амандмана одборницима се доставља
и мишљење Комисије за планове Скупштине градске општине.”
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У истом члану досадашњи ставови од 5. до 8. постају
ставови од 6. до 9.
Члан 21.
У члану 117. Пословника, ставу 3. речи: „одборничких
легитимација и других аката у вези остваривања права одборника” замењују се речима: „дописа и аката радних тела
Скупштине које потписује председник радног тела и дописа
и аката које у вези послова из надлежности Скупштине или
њеног радног тела или остваривања права одборника упућује председник или секретар Скупштине”.
Члан 22.
У члану 123. ставу 4. иза речи: „тог питања”, зарез и
речи: „осим у случају изјашњавања на саветодавном референдуму” се бришу.
Члан 23.
У члану 129. Пословника иза става 1. додаје се нови став
који гласи:
„Заинтересовани грађани за присуство седници Скупштине подносе писани захтев председнику Скупштине најкасније 24. часа пре часа одређеног за почетак седнице”.
У истом члану досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 24.
У члану 135. Пословника иза става 1. додаје се нови став
који гласи:
„Одборник је дужан да пријави присуство седници на
начин одређен чланом 72. овог пословника”.
У истом члану досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 25.
У члану 137. Пословника, став 1. мења се и гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештен о питањима од значаја за обављање одборничке дужности, као и
да на лични захтев од органа и служби добије податке који
су му потребни за рад”.
Члан 26.
У члану 138. Пословника, став 2. мења се и гласи:
„За благовремено достављање обавештења и објашњења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине градске општине, а начелник Управе
градске општине када се обавештење, објашњење, тражени
податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Управе
градске општине”.
Члан 27.
Члан 145. Пословника мења се и гласи:
„Одборнику се после извршене потврде мандата издаје
електронска идентификациона одборничка картица, која садржи фотографију одборника, име, презиме и датум рођења.
За издавање, правилну употребу и вођење евиденције
идентификационих картица из става 1. овог члана одговорни су секретар Скупштине и Служба за скупштинске послове и прописе”.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се од осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”,
осим чл. 8, 9. и 10, који се односе на образовање сталних
радних тела по овој Одлуци и задржава мандат и делокруг
рада Комисије за кадровска и административна питања,
Комисије за мандатно-имунитетска питања и Комисије за
преставке и жалбе до завршетка првих наредних локалних
избора и образовања комисија Скупштине по овој одлуци.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-145, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

12. децембар 2019.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 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,
95/18 и 31/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – и др. закони)
и члана 24. тачка 2. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћени
текст 2), на предлог Већа Градске општине Обреновац, са
седнице одржане 6. децембра 2019. године, донела је

ТРЕ ЋУ ИЗМЕ НУ OДЛУК Е
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 123/18, 39/19 и 86/19)
мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2019. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

2.020.175.814

1.1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

2.020.175.814

1.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.015.731.990

2.1.

ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

1.997.722.846

2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

18.009.144
4.443.824

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

4.443.824

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

16.472.486

Издаци за отплату главнице дуга

20.916.310

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-4.443.824

”

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

I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1

Текући приходи

1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

БУЏЕТ 2019

7

2.020.175.814

7

1.409.540.357

2.020.175.814

711

549.630.842

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

479.630.842

12. децембар 2019.
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ОПИС

Порез на имовину

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1
БУЏЕТ 2019

713

53.686.792

Порез на наслеђе и поклон

713311

11.386.792

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

36.300.000

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

713423

6.000.000
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2

3
930.029

4

44

ОТПЛАТА КАМАТА

0,05

441

Отплата домаћих камата

930.029

0,05

45

СУБВЕНЦИЈЕ

1.105.100.667

54,26

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

1.037.400.667

50,94

454

Субвенције приватним предузећима

67.700.000

3,32

46

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

52.651.131

2,59

463

Трансфери осталим нивоима власти

34.769.000

1,71

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

1.669.800

0,08

465

Остале дотације и трансфери

16.212.331

0,80

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

142.144.558

6,98

142.144.558

6,98
2,26

714

756.475.475

714549

756.475.475

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

733

49.747.248

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

45.975.179

Текући трансфер градова у корист нивоа општине

733154

45.000.000

481

Дотације невладиним организацијама

32.819.768

1,61

Текући наменски трансфер од Републике у корист
нивоа општине

733154

4.747.248

482

Порези, обавезне таксе и казне

236.000

0,01

483

Новчане казне и пенали по решењима судова

2.919.411

0,14

485

Накнада штете за повреду или штету
нанету од стране државних органа

10.000.000

0,49

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

1.2. Изворни приходи
Порез на имовину
Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге

7

610.635.457

713

385.780.457

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

49

РЕЗЕРВЕ

1.264.370

0,06

499

Средства резерве

1.264.370

0,06

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

18.009.144

0,88

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

18.009.144

0,88

512

Машине и опрема

4.832.344

0,24

515

Нематеријална имовина

13.176.800

0,65

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.916.310

1,03

6

742152

54.000.000

Комуналне таксе

7145

46.100.000

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.916.310

1,03

Комуналне таксе

7161

23.500.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

20.916.310

1,03

Комуналне таксе

7415

500.000

УКУПНО

2.036.648.300

100,00

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

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744151

65.255.000

Мешовити приходи

745151

2.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

1.600.000

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за отплату главнице по основу дуга
домаћем кредитору у износу од 20.916.310 динара планирано је да се обезбеде из вишка прихода у износу од 16.472.486
динарa и буџетског суфицита у износу од 4.443.824 динара.”

3

Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања

9

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

1

Вишак прихода

16.472.486
16.472.486
2.036.648.300

1
4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

Структура
у%

ОПИС

1
000
040
060

ФУНКЦИЈА

Укупна
средства

Ек.кл.

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

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

3
1.997.722.846
192.116.959
141.690.000
25.910.000
5.903.424
17.627.535
60.000
926.000
457.539.953
44.088.009
370.496
89.330.505
276.281.710
29.900.653

4
98,09
9,43
6,96
1,27
0,29
0,87
0,00
0,05
22,47
2,16
0,02
4,39
13,57
1,47

170
300
320
330
400
412
421
436

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца
Становање
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована
на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге противпожарне заштите
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Остала енергија

17.568.580

0,86

451

Друмски саобраћај

070
090
100
111
130
160

Структура
%

8

Укупна
средства

Примања од продаје нефинансијске имовине

Функц.
класиф.

2

3
35.348.808
600.000
281.966

4
1,74
0,03
0,01

31.151.842

1,53

3.315.000

0,16

458.096.759
80.250.200
318.188.695

22,49
3,94
15,62

37.811.525

1,86

21.846.339
10.123.020
490.020
9.633.000
247.254.000
47.700.000
10.125.000
10.000.000

1,07
0,50
0,02
0,47
12,14
2,34
0,50
0,49

179.429.000

8,81
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1

2

3
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4

1

597.611.241

29,34

700

ЗДРАВСТВО

Управљање отпадом

154.308.552

7,58

760

Здравство некласификовано на другом месту

1.669.800

0,08

Управљање отпадним водама

198.558.689

9,75

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

210.748.632

10,35

3.547.266

0,17

810

Услуга рекреације и спорта

125.457.886

6,16

148.343.753

7,28

820

Услуга културе

56.495.226

2,77

830

Услуге емитовања и издаваштва

24.795.520

1,22

92.852.981

4,56

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510
520
530

Смањење загађености

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

429.141.172

21,07

620

Развој заједнице

250.379.293

12,29

630

Водоснабдевање

71.421.879

3,51

640

Улична расвета

107.340.000

5,27

2

3

4

1.669.800

0,08

840

Верске и остале услуге заједнице

4.000.000

0,20

900

ОБРАЗОВАЊЕ

46.654.868

2,29

912

Основно образовање

39.632.222

1,95

950

Образовање које није дефинисано нивоом

3.600.000

0,18

980

Образовање некласификовано на другом месту

3.422.646

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.036.648.300

0,17
100,00

”

Раздео

Глава

Назив директног буџетског корисника

1

2

3

4

1

4

Управа градске општине Обреновац

1

Месне заједнице

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:

5

Износ
Назив капиталног пројекта
6

2019

2020

2021

7

8

9

1

Набавка опреме за одржвање
електронске седнице скупштине

2

Набавка рачунараске опреме, штампача и мреже

1.942.224

1.200.000

1.100.000

3

Набавка намештаја и уградне опреме

782.400

1.200.000

1.500.000

4

Набавку опреме за јавну безбедност

820.000

1.600.000

1.600.000

5

Набавка фотографске и електронске опреме

632.600

6

Набавка телефона

110.000

7

Опрема за домаћинство

8

Лиценце

4.000.000

4.200.000

12.676.800

50.000
500.000

9

Набавка рачунараске опреме, штампача и друге електронске опреме

10

Набавка намештаја и уградне опреме

11

80.000
265.120

Опрема за образовање,културу и спорт

150.000

УКУПНО:

18.009.144

”

Програм

Шифра
Програмска
активност/
пројекат

1

2

Назив

5

6

53.801.966

2,64

Мирослав Чучковић

1101-1010

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

53.520.000

2,63

Мирослав Чучковић

1101-1013

ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање

281.966

0,01

Милорад Косановић
Мирослав Чучковић

1102

4

Одговорно лице

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

1101

3

Укупна
средства

Структура
у%

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

Програм 2. Комуналне делатности

459.201.079

22,55

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање/одржавање јавним осветљењем

107.340.000

5,27

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање јавних зелених површина

110.000.000

5,40

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање чистоће на површинама јавне намене

100.000.000

4,91

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

7.649.200

0,38

Мирослав Чучковић

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-1003

ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ

71.421.879

3,51

Мирослав Чучковић

1.200.000

0,06

Радован Манојловић

1102-1009

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

590.000

0,03

Мирослав Чучковић

1102-1010

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

51.000.000

2,50

Мирослав Чучковић

1102-1014

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

10.000.000

0,49

Мирослав Чучковић

Програм 3. Локални економски развој

47.700.000

2,34

Предраг Јовановић

3.000.000

0,15

Предраг Јовановић

1501
1501-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

6.000.000

0,29

Предраг Јовановић

1501-1006

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

38.700.000

1,90

Предраг Јовановић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

10.125.000

0,50

Миодраг Митровић

0101-0001

Програмска активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

6.086.890

0,30

Миодраг Митровић

0101
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2
0101-1002
0101-1006

0401

3
Пројекта-Одлазак на пољопривредне сајмове
ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине
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2.243.110

5

6

0,11

Миодраг Митровић

1.795.000

0,09

Миодраг Митровић

328.962.041

16,15

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

41.977.285

2,06

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

3.547.266

0,17

Мирослав Чучковић

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

4.343.753

0,21

Мирослав Чучковић

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

183.578.121

9,01

Мирослав Чучковић

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

34.000.000

1,67

Мирослав Чучковић

0401-1001

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

3.308.552

0,16

Миодраг Митровић

0401-1002

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

40.600.000

1,99

Драган Блажић
Мирослав Чучковић

0401-1005

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

13.780.568

0,68

0401-1010

ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

2.626.496

0,13

Мирослав Чучковић

0401-1012

ПРОЈЕКАТ- Изградња ФК са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари

1.200.000

0,06

Мирослав Чучковић

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

328.281.435

16,12

Мирослав Чучковић

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

174.029.000

8,54

Радован Манојловић

0701
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
2002-0500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Административна подршка пројектима основног образовања

2002-1012

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

2002-1013

ПРОЈЕКАТ – Meђународна просветна сарадња

2002-1017

ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима

2002-1018

ПРОЈЕКАТ – Организација Светосавског бала

100.000

2002-1020

ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели

10.663.222

0,52

Драган Блажић

2002-1021

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

2.475.000

0,12

Мирослав Чучковић

Програм 10. Средње образовање

550.000

0,03

Драган Блажић

2003-1002

ПРОЈЕКАТ – Интернат за пољопривредно хемијску школу

550.000

0,03

Драган Блажић

38.666.842

1,90

Мирослав Чучковић

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Једнократне помоћи и други облици помоћи

3.798.000

0,19

Драган Младеновић

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

0,15

Драган Младеновић

0901-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Подршка рађању и родитељству

600.000

0,03

Олга Миросављевић
Олга Миросављевић

2002

2003
0901

5.400.000

0,27

Мирко Вранешевић

148.852.435

7,31

Мирослав Чучковић

Програм 9. Основно образовање и васпитање

42.504.868

2,09

Драган Блажић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

28.134.000

1,38

Драган Блажић

635.000

0,03

Драган Блажић

47.646

0,00

Олга Миросављевић

250.000

0,01

Олга Миросављевић

200.000

0,01

Драган Блажић

0,00

Олга Миросављевић

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0901-1007

ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

0901-1008

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

0901-1009

ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности

3.315.000

0,16

15.469.330

0,76

Драган Младеновић

1.000.000

0,05

Драган Младеновић
Милорад Косановић

0901-1011

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

5.000.000

0,25

0901-1013

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

3.600.000

0,18

Драган Блажић

Програм 12. Здравствена заштита

1.610.000

0,08

Олга Миросављевић

1801
1801-1006
1201

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац
Програм 13. Развој културе и информисање

1.610.000

0,08

Олга Миросављевић

79.790.746

3,92

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

1,22

Мирослав Чучковић

1201-1003

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

8.775.256

0,43

Зоран Ћорломановић

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
1201-1017
1301

22.000.000

1,08

Милош Станковић

64.970

0,00

Мирослав Чучковић

5.170.000

0,25

Зоран Ћорломановић

10.200.000

0,50

Радован Манојловић

ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању

3.285.000

0,16

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине

1.500.000

0,07

Радован Манојловић

133.217.164

6,54

Милош Станковић

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
1301-1009
1301-1011

19.450.000

0,96

Милош Станковић

5.300.000

0,26

Милош Станојевић

70.000.000

3,44

Милош Станковић

800.000

0,04

Милош Станковић

21.807.886

1,07

Милош Станковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ Обреновац

7.400.000

0,36

Милош Станковић

ПРОЈЕКАТ – Обреновац # youthHUB

2.459.278

0,12

Милош Станојевић

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

6.000.000

0,29

Милош Станковић
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Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

431.986.959

21,21

Милорад Косановић

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

265.498.695

13,04

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница

13.847.677

0,68

Радован Манојловић

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга

21.846.339

1,07

Милорад Косановић

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско правобранилаштво

9.633.000

0,47

Зорица Цупара

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

1.264.370

0,06

Мирослав Чучковић

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

47.416.858

2,33

Мирослав Чучковић

0602-1009

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

4.990.000

0,25

Зоран Ћорломановић

0602-1023

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

0602-1026

ПРОЈЕКАТ – Реализација пројекта заштите од пожара по конкурсу

0602-1028

ПРОЈЕКАТ – Отварање протицајног профила Јасеначког потока

15.000.000

0,74

Дејан Камбер

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

80.250.200

3,94

Мирослав Чучковић

0602

2101

3

12. децембар 2019.
4

52.000.000

2,55

Мирослав Чучковић

490.020

0,02

Мирослав Чучковић

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

30.484.200

1,50

Мирко Вранешевић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

36.766.000

1,81

Мирослав Чучковић

2101-1001

ПРОЈЕКАТ – Електронска седница

0,64

Мирослав Чучковић

13.000.000

УКУПНО:

2.036.648.300

100,00

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2019. годину износи 1.264.370 динара.”

12. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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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 2.036.648.300 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

12. децембар 2019.

12. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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”
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Издаци за набавку финансијске имовине

Члан 9.
Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 1.264.370
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.

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

8.414.391

Издаци за отплату главнице дуга

9.500.000

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-1.085.609

Члан 2.
Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Текући приходи

7

2.134.694.680

Уступљени приходи

7

1.302.581.790

1.1.

Порез на доходак грађана

917.581.790

Порез на приход од самосталних делатности
– паушал

711122

39.000.000

Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање

711123

40.000.000

Порез на зараде

711111

838.581.790

713

85.000.000

Порез на наслеђе и поклон

713311

15.000.000

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

60.000.000

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

713423

10.000.000

714

260.000.000

714549

260.000.000

733

40.000.000

Капитални трансфери градова у корист нивоа
општина

733253

20.000.000

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

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

1.2.

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2020. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

2.134.694.680

733251

20.000.000

Изворни приходи

7

832.112.890

Порез на имовину

713

656.492.890

Порез на имовину обвезника који не воде
пословне књиге

713121

326.492.890

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

713122

330.000.000

Накнада за коришћење јавне површине

OД Л У КУ

7145

7.000.000

Накнада за уређење грађевиснког земљишта

742253

2.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

3.400.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

52.000.000

Комуналне таксе

7145

46.100.000

Комуналне таксе

7161

23.525.000

Комуналне таксе

7415

500.000

Приходи које својом делатношћу оствaри
Управа ГО

742351

12.000.000

Административне таксе

742251

4.000.000

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном
налогу

743353

9.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744151

12.595.000

Мешовити приходи

745151

1.500.000

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

771-772

2.000.000

2

Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3

Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања

9

1.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.134.409.071

2.1.

ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

2.098.789.071

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

35.620.000

1

Процењени вишак прихода

285.609

2.135.494.680

711

Порез на добра и услуге

2.134.694.680

БУЏЕТ 2020

I

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

1

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1

Порез на имовину

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

1.085.609

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-4, 12. децембра 2019. године

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 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, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. закон,
101/2016- др. закон и 47/18) и члана 24. тачка 2. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града БеоГрада”, број 98/19 – пречишћени текст 2), на предлог Већа
градске општине Обреновац, са седнице одржане 6. децембра 2019. године, донела је

800.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

12. децембар 2019.

800.000
8.414.391
8.414.391
2.143.909.071

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Структура
у%

ОПИС

1
4

Укупна
средства

Ек.кл.

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

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3

4

2.098.789.071

97,90

Број 121 – 29

Члан 3.
Потребна средства за отплату главнице по основу дуга
домаћем кредитору у износу од 9.500.000 динара планирано
је да се обезбеде из вишка прихода у износу од 8.414.391 динар и буџетског суфицита у износу од 1.085.609 динара.
Члан 4.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

202.512.800

9,45

148.862.800

6,94

412

Социјални доприноси на терет послодавца

25.617.000

1,19

413

Накнаде у натури

4.790.000

0,22

414

Социјална давања запосленима

19.183.000

0,89

415

Накнаде трошкова за запослене

60.000

0,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.000.000

0,19

060

Становање

439.841.970

20,52

070

42.996.000

2,01

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

817.000

0,04

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

ФУНКЦИЈА

1
000

Укупна
средства

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

Функц.
класиф.

41
411

Структура
%

12. децембар 2019.

2

3

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4

37.663.821

1,76

5.000.000

0,23

28.163.821

1,31

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

105.150.000

4,90

424

Специјализоване услуге

251.413.400

11,73

425

Текуће поправке и одржавање

19.295.402

0,90

426

Материјал

20.170.168

0,94

44

ОТПЛАТА КАМАТА

200.000

0,01

441

Отплата домаћих камата

200.000

0,01

170

Трансакције јавног дуга

45

СУБВЕНЦИЈЕ

1.223.558.170

57,07

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

1.135.770.170

52,98

412

Општи послови по питању рада

454

Субвенције приватним предузећима

87.788.000

4,09

421

Пољопривреда

46

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

41.565.000

1,94

436

Остала енергија

12.000.000

0,56

463

Трансфери осталим нивоима власти

39.610.000

1,85

451

Друмски саобраћај

172.331.046

8,04

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

230.000

0,01

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

567.743.273

26,48

465

Остале дотације и трансфери

1.725.000

0,08

510

Управљање отпадом

143.490.625

6,69

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

132.673.821

6,19

520

Управљање отпадним водама

181.819.248

8,48

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

132.673.821

6,19

530

Смањење загађености

4.812.252

0,22

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

53.437.310

2,49

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

138.162.111

6,44

481

Дотације невладиним организацијама

41.012.000

1,91

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

99.459.037

4,64

482

Порези, обавезне таксе и казне

225.310

0,01

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

499.284.790

23,29

483

Новчане казне и пенали по решењима судова

200.000

0,01

620

Развој заједнице

269.910.539

12,59

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

630

Водоснабдевање

125.691.537

5,86

49

640

Улична расвета

103.682.714

4,84

499

0,01

12.000.000

0,56

РЕЗЕРВЕ

5.000.000

0,23

Средства резерве

5.000.000

0,23

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

35.620.000

1,66

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

35.620.000

1,66

511

Зграде и грађевински објекти

20.000.000

0,93

512

Машине и опрема

15.120.000

0,71

515

Нематеријална имовина

500.000

0,02

4.500.000

0,21

460.978.680

21,50

72.968.000

3,40

349.042.680

16,28

29.268.000

1,37

9.700.000

0,45

258.279.046

12,05

67.288.000

3,14

6.660.000

0,31

700

ЗДРАВСТВО

230.000

760

Здравство некласификовано на другом месту

230.000

0,01

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

279.364.461

13,03

810

Услуга рекреације и спорта

155.899.205

7,27

820

Услуга културе

79.465.256

3,71

830

Услуге емитовања и издаваштва

23.500.000

1,10

840

Верске и остале услуге заједнице

20.500.000

0,96

900

ОБРАЗОВАЊЕ

40.365.000

1,88

6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9.500.000

0,44

912

Основно образовање

32.210.000

1,50

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

9.500.000

0,44

950

Образовање које није дефинисано нивоом

3.600.000

0,17

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

9.500.000

0,44

980

Образовање некласификовано
на другом месту

4.555.000

0,21

УКУПНО

2.143.909.071 100,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.143.909.071

100,00

Раздео

Глава

Назив директног буџетског корисника

1

2

3

4

1

3

Управа градске општине Обреновац

Износ

Ставка

Редни
број

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:
Назив капиталног пројекта

5

6

1

Набавка намештаја и уградне опреме

2

Набавка рачунараске опреме и мреже

3

Набавка канцеларијских зграда и пословног простора

2020

2021

2022

7

8

9

11.200.000
1.600.000

1.200.000

1.100.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

4

Набавку опреме за јавну безбедност

1.820.000

1.600.000

1.600.000

5

Набавка фотографске и електронске опреме

150.000

150.000

150.000

6

Набавка телефона

100.000

50.000

50.000
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6

7

Опрема за домаћинство

8
10

7

8

9

50.000

100.000

150.000

Лиценце

500.000

500.000

500.000

Набавка намештаја

200.000
23.600.000

23.550.000

Месне заједнице

УКУПНО:

35.620.000

Програм

Шифра
Програмска
активност/
пројекат

1

2

Назив

5

6

49.095.000

2,29

Мирослав Чучковић

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Просторно и урбанистичко планирање

11.500.000

0,54

Мирослав Чучковић

1101-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

5.000.000

0,23

Мирослав Чучковић

1101-1010

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

18.595.000

0,87

Предраг Јовановић

1101-1017

ПРОЈЕКАТ – Уређење паркинга код Обреновачке цркве

8.000.000

0,37

Мирослав Чучковић

1101-1018
1102

ПРОЈЕКАТ – Уређење терена на локацији старе бање
Програм 2. Комуналне делатности

4

Одговорно лице

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

1101

3

Укупна
средства

Структура
у%

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

6.000.000

0,28

Предраг Јовановић

520.468.456

24,28

Мирослав Чучковић

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем

103.682.714

4,84

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина

105.000.000

4,90

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

90.000.000

4,20

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

13.417.605

0,63

Мирослав Чучковић

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге

7.000.000

0,33

Милош Станковић

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће

125.691.537

5,86

Мирослав Чучковић

2.000.000

0,09

Радован Манојловић

590.000

0,03

Предраг Јовановић

1102-1003

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

1102-1009

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

1102-1010

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

50.086.600

2,34

Мирослав Чучковић

1102-1013

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

11.000.000

0,51

Радован Манојловић

1102-1014

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

12.000.000

0,56

Мирослав Чучковић

Програм 3. Локални економски развој

Предраг Јовановић

1501

67.288.000

3,14

1501-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Мере активне политике запошљавања

3.000.000

0,14

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

6.000.000

0,28

Предраг Јовановић

1501-1006

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

58.288.000

2,72

Предраг Јовановић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

6.660.000

0,31

Миодраг Митровић

0101-0001

Програмска активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

2.750.000

0,13

Миодраг Митровић

0101-1002

Пројекта-Одлазак на пољопривредне сајмове

2.310.000

0,11

Миодраг Митровић

0101-1006

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације

1.600.000

0,07

Миодраг Митровић

309.239.068

14,42

Мирослав Чучковић

35.000.000

1,63

Мирослав Чучковић

4.812.252

0,22

Мирослав Чучковић

0101

0401

Програм 6. Заштита животне средине
0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

5.592.668

0,26

Мирослав Чучковић

167.324.200

7,80

Мирослав Чучковић

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

0401-1001

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

24.913.400

1,16

Мирослав Чучковић

3.404.025

0,16

Мирко Вранешевић

0401-1002

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

40.000.000

1,87

Драган Блажић

0401-1005

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

13.295.048

0,62

Мирослав Чучковић

0401-1010

ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

2.021.432

0,09

Мирослав Чучковић

0401-1011

ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина

8.900.000

0,42

Мирослав Чучковић

0401-1012

ПРОЈЕКАТ – Изградња ФК са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари

1.200.000

0,06

Мирослав Чучковић

0401-1013

ПРОЈЕКАТ – Уређење и одржавање Арборетума

2.656.043

0,12

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

0401-1014
0701
0701-0002

120.000

0,01

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

ПРОЈЕКАТ – Кровни вртови

352.731.046

16,45

Мирослав Чучковић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

162.131.046

7,56

Радован Манојловић

10.200.000

0,48

Мирко Вранешевић
Мирослав Чучковић

0701-1004

ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају

0701-1005

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

180.400.000

8,41

Програм 9. Основно образовање и васпитање

36.215.000

1,69

Драган Блажић

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

31.360.000

1,46

Драган Блажић

2002-0500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Административна подршка пројектима основног образовања

550.000

0,03

Драган Блажић

2002
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4

ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације

150.000

5

6

0,01

Драган Блажић
Олга Миросављевић

2002-1012

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

135.000

0,01

2002-1017

ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима

300.000

0,01

Драган Блажић

2002-1018

ПРОЈЕКАТ – Организација Светосавског бала

120.000

0,01

Олга Миросављевић

2002-1021

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

Мирослав Чучковић

2003
2003-1002
0901

3.600.000

0,17

Програм 10. Средње образовање

550.000

0,03

Драган Блажић

ПРОЈЕКАТ – Интернат за пољопривредно хемијску школу

550.000

0,03

Драган Блажић
Мирослав Чучковић

36.263.821

1,69

0901-0001

Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Једнократне помоћи и други облици помоћи

2.200.000

0,10

Драган Младеновић

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Дневне услуге у заједници

1.000.000

0,05

Александар Пантелић

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.800.000

0,18

Драган Младеновић

0901-1007

ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

3.500.000

0,16

Драган Младеновић

0901-1008

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

4.163.821

0,19

Драган Младеновић

0901-1011

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

17.000.000

0,79

Милорад Косановић

0901-1013

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

3.600.000

0,17

Драган Блажић

0901-1014

ПРОЈЕКАТ – Хуманитарни и други пројекти

1.000.000

0,05

Мирослав Чучковић

1801

Програм 12. Здравствена заштита

230.000

0,01

Олга Миросављевић

1801-1006

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац

230.000

0,01

Олга Миросављевић

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0003

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

1201-0004

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

1201

Програм 13. Развој културе и информисање

1201-1003

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

1201-1007

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине

1201-1014

ПРОЈЕКАТ – Манифестације

103.465.256

4,83

Зоран Ћорломановић

1.300.000

0,06

Зоран Ћорломановић

500.000

0,02

Александар Пантелић

23.500.000

1,10

Мирослав Чучковић
Зоран Ћорломановић

8.775.256

0,41

40.000.000

1,87

Милош Станковић

4.540.000

0,21

Зоран Ћорломановић
Радован Манојловић

1201-1015

ПРОЈЕКАТ – Изгр. пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

17.000.000

0,79

1201-1016

ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању

1.350.000

0,06

Мирослав Чучковић

1201-1017

ПРОЈЕКАТ – Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине

1.500.000

0,07

Радован Манојловић

1201-1018
1301

ПРОЈЕКАТ – Одржавање домова културе по МЗ
Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и
савезима

5.000.000

0,23

Радован Манојловић

161.499.205

7,53

Милош Станковић

20.000.000

0,93

Милош Станковић

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике

1301-1001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

5.600.000

0,26

Милош Станојевић

70.000.000

3,27

1301-1003

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

Милош Станковић

1.500.000

0,07

1301-1004

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебних годишњих програма спортских манифестација

Милош Станковић

22.399.205

1,04

Милош Станковић

1301-1011

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

6.000.000

0,28

Милош Станковић

1301-1012

ПРОЈЕКАТ – Уградња система ПП заштите електроинсталација – објекат Базени

6.000.000

0,28

Милош Станковић

1301-1013

ПРОЈЕКАТ – Унапређење енергетске ефикасности на објекту ‚’Базени’’

30.000.000

1,40

Милош Станковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

427.236.219

19,93

Милорад Косановић

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

273.442.680

12,75

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница

8.408.000

0,39

Радован Манојловић

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга

9.700.000

0,45

Милорад Косановић

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

5.000.000

0,23

Мирослав Чучковић

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

44.825.539

2,09

Мирослав Чучковић

0602-1009

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

500.000

0,02

Зоран Ћорломановић

0602-1010

ПРОЈЕКАТ – Избори

10.260.000

0,48

Милорад Косановић

0602-1023

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

55.000.000

2,57

Мирослав Чучковић

0602-1027

ПРОЈЕКАТ – Израда ЛАП-а за родну равноправност

100.000

0,00

Олга Миросављевић

0602-1029

ПРОЈЕКАТ – Куповина војног комплекса ‚’Клуб Војске Србије у Обреновцу’’

20.000.000

0,93

Мирослав Чучковић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

72.968.000

3,40

Мирослав Чучковић

0602

2101
2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

35.126.000

1,64

Мирко Вранешевић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

36.642.000

1,71

Мирослав Чучковић

2101-1001

ПРОЈЕКАТ – Електронска седница

0,06

Мирослав Чучковић

1.200.000

УКУПНО:

2.143.909.071

100,00

Члан 7.
Текућа буџетска резерва за 2020. годину износи 5.000.000,00 динара.
Средстава текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,23% укупних прихода буџета и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник градске општине.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 2.143.909.071 динар, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима:
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Члан 9.
Носилац раздела из члана 8. ове одлуке је директан буџетски корисник средства буџета Градске општине Обреновац.
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а 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, 95/18, 31/19 и 72/19) и Закона о
начину одрађивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 – одлука
УС и 95/18) број запослених код корисника јавних средстава буџета Градске општине Обреновац не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 11.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују
у складу са законом и другим прописима назависно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 12.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске општине Обреновац и одговоран је за извршење ове
одлуке.
Председник градске општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљања јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Председник градске општине може донети одлуку о
промени износа апропријација и преносу апропријација у
текућу буџетску резерву у складу са Законом о буџетском
систему.
Директан корисник буџетских средстава уз одобрење
Одељења за буџет и финансије, може вршити преусмерење
апропријација одобренох на име одређеног расхода у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 14.
У случају да се буџету Градске општине Обреновац из
другог буџета (Републике, Града или друге локалне самоуправе) актом определе трансферна средства укључујући и
наменска средства за надокнаду штета услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донација чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке,
Одељење за буџет и финансије (у даљем тексту: Одељење)
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.
Члан 15.
Одељење је у обавези да редовно прати извршење буџета
и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Веће градске општине.
У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог
члана Веће градске општине доставља извештај Скупштини
градске општине.
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Члан 16.
Средства текуће буџетске резеве у износу од 5.000.000
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 17.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8.
ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског
плана директног корисника који доноси руководилац тог
буџетског корсника у року од најкасније седам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке и то за:
– раздео 1 – Скупштину градске општине, на основу финансијског плана Скупштине градске општине који доноси
председник Скупштине;
– раздео 2 – Председник и Веће градске општине, на
основу финансијског плана председника и Већа градске општине који доноси председник градске општине;
– раздео 3 – Управа градске општине, на основу финансијског плана Управе градске општине који доноси начелник Управе градске општине
За средства у разделу 3.1. – Месне заједнице, распоред
средстава по месним заједницама утврдиће се посебним
Решењем Већа градске општине. На основу тако утврђеног
обима средстава, савети МЗ доносе свој финансијски план.
Акт о преусмерењу апропријација утврђених чланом 8.
ове одлуке, односно акт о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са законом, представља основ за измену финансијског плана директног корисника буџетских
средстава.
Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџета могу користити средства распоређена овом одлуком за намене за које
су им та средства и одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других извора.
Члан 19.
Функционер, односно руководилац корисника буџетских средства, одговоран је за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер, односно руководилац дирекног, односно
индиректног корисника буџетских средтава одговоран је за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 20.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет средстава буџета само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
Изузетно, од става 1. овог члана, корисници могу преузимати обавезе по уговору који се односи на капиталне из-
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датке и захтева плаћање у више година, на основу предлога
Одељења за буџет и финансије, уз сагласност председника
градске општине.
У случају из става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са
предвиђеним срдствима из прегледа планираних капиталних
издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, укључујући и потребна средства до завршетка
капиталних пројеката, односно након три фискалне године.
Датом сагласношћу од стране извршног органа, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, за преузете обавезе до 2019. године по уговорима за капиталне издатке који
захтевају плаћање у више година, може се сматрати и акт којим је дата сагласност за покретање поступка јавне набавке.
Изузетно од ства 1. овог члана корисници из става 1.
овог члана могу преузети обавезе које се евидентрирају у оквиру групе конта 42 – Коришћење роба и услуга, по
уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у
више година, под условом да пре покретања поступка јавне
набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Одељења за буџет и финансије за обавезе које ће
доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне
две године, у свему у складу са Уредбом и критеријумима
за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора,
који због природе расхода, захтевају плаћање у више година
(„Службени гласник РС”, бр. 21/14 и 18/19).
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или је у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у тој години преносе се и
имају статус преузетих обавеза у 2020. години и извршавају
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
Консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
У буџетској 2020. години обрачун и исплата плата, као и
обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне
и индиректне кориснике средстава буџета Градске општине
Обреновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, издаци
буџета извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање, председник на предлог Одељења за
буџет и финанисје, може обуставити извршење појединих
расхода и издатака не дуже од 45 дана.
Члан 23.
Одељење ће вршити одговарајуће промене функционалне и економске класификације утврђене овом одлуком ради
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усклађивања тих класификација са законским изменама
Правилника о стандардном класификационом оквиру за
буџетски систем.
Члан 24.
Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до
висине месечних квота које одреди Одељење за буџет и финансије.
Приликом одређивања квоте за директне кориснике
средстава буџета, Одељење има у виду планирана средства
у буџета за тог буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета.
Члан 25.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос средстава из става 1. овог члана,
корисници су дужни да доставе комплетну документацију
за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника
буџетских средстава (општа или посебна акта, рачуноводствена документација и др.).
Повлачење средстава из буџета од стране јавних и јавно
комуналних предузеће чији је оснивач ГО Обреновац која
су у статусу осталих корисника јавних средстава, односно
корисници субвенција из буџета ГО Обреновац за 2020.
годину по посебним Програмима на које је СГО дала сагласност вршиће се по динамици која је утврђена по овим
Програмима.
Начин реализације планираних средстава вршиће се по
позитивним законским прописима, одлукама, правилницима, програмима и другим актима донетим од стране овлашћених органа Градске општине Обреновац.
Члан 26.
Корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују
на терет капитала, осносно не исказују расход амортизације
и употребе средстава за рад.
Члан 27.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 28.
Јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну
за 2019. годину уплате у буџет Градске општине Обреновац.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 29.
Одлуку о капиталном задуживању градске општине Обреновац доноси Скупштина Градске општине Обреновац,
уз сагласност Скупштине Града Београда и по претходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија – Управе
за јавни дуг.
Члан 30.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
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Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-5, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 86.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
чл. 24. и 71. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2), на
предлог Већа градске општине, донела је

ОД Л У КУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Обреновац „Службени лист Града Београда” бр. 117/16 и 39/19 (у даљем
тексту: Одлука), у члану 17. иза става 2. додаје се нови став
који гласи:
„Послове из ст. 1. и 2. овог члана могу обављати запослени који имају прописано образовање, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно
искуство.”
У истом члану, досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 2.
У Одлуци, у члану 22. иза става 2. додају се ст. 3, 4 и 5.
који гласе:
„Начелник Управе градске општине припрема правилник о организацији и систематизацији радних места у
Управи градске општине и доставља га Већу градске општине на усвајање, у складу са законом.
Начелник Управе градске општине распоређује службенике и намештенике у Управи градске општине.
Начелник Управе градске општине може, у циљу унапређивања организације и метода рада, као и примене
прописа о радним односима запослених у Управи градске
општине, доносити акте, ако за њихово доношење, законом
или прописом Града није утврђена надлежност другог органа Градске општине.”
Члан 3.
У Одлуци, члан 23. став 1. речи: „на основу јавног огласа”, замењују се речима: „на основу јавног конкурса”.
Члан 4.
У Одлуци, члан 24. став 2 речи: „у саставу Управе градске општине, у кабинету”, замењују се речима: „у саставу кабинета”.
Члан 5.
У Одлуци, члан 29. речи: „одсек и служба”, замењују се
речима: „одсек, служба и канцеларија”.
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Члан 6.
У Одлуци, у члану 32. испред става 1 додаје се нови став
који гласи:
„Кабинет председника градске општине је посебна организациона јединица у Управи градске општине која се образује за обављање послова председника и заменика председника градске општине, као изабраних лица.”
У истом члану, досадашњи ст. од 1–3 постају ст. од 2–4.
Члан 7.
У Одлуци, члан 37. мења се и гласи:
1. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске
врши следеће послове:
У области урбанизма и грађевинској области: даје предлог стручног мишљења на нацрт просторног и урбанистичких планова које доноси Град за подручје градске општине и може да предлаже измену постојећих и доношење
нових урбанистичких планова за које је надлежан Град;
врши послове у вези са припремом, доношењем, евидентирањем и чувањем планова детаљне регулације за подручје
градске општине које се налази ван обухвата генералног
урбанистичког плана за град Београд; разматра иницијативе за израду планова детаљне регулације и припрема одлуку о изради истих, као и нацрта и предлога ових планских
докумената, обавља стручне и административно техничке
послове за потребе Комисије за планове Градске општине;
издаје информацију о локацији, издаје локацијске услове
за објекте за које издаје грађевинску дозволу, спроводи поступак контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и
пројекта парцелације и препарцелације за подручје градске
општине; припрема програме за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама /киосци, баште, тезге и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у
складу са прописом Града; даје извештаје о намени парцела;
у првом степену доноси решења о грађевинској дозволи и
друга акта за изградњу и реконструкцију објеката до 5.000
m² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно у пословни простор; издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске односно комуналне
инфраструктуре на свом подручју; одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању
препрека за особе са инвалидитетом; адаптацију; санацију
и промену намене објеката без извођења грађевинских радова; одобрава изградњу помоћних објеката и других објеката до 5.000 m² бруто развијене грађевинске површине;
доноси решење о уклањању објекта и о дозволи за уклањање објекта за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стаблност и да представља
непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и за безбедност саобраћаја; издаје употребну дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу; издаје потврду о структури објеката; издаје потврду о усклађености
изграђених темеља и конструктивних елемената са главним
пројектом за објекте за које издаје грађевинску дозволу.
Решава по поднетим захтевима за легализацију објеката
и спроводи поступак озакоњења објеката до 3.000 m² бруто
развијене грађевинске површине.
У поступку издавања аката из ст. 1. и 2. овог члана спроводи обједињену процедуру, прибавља услове за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну
мрежу, прибавља исправе и друга документа која издају
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имаоци јавних облашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење
на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, води регистар обједињене процедуре.
У комуналној области врши послове који се односе на
обављање и развој комуналних делатности чије је обављање
поверено градској општини и врши надзор над обављањем
истих, предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и услове за обављање и развој комуналне делатности јавног осветљења и обавља друге послове у складу
са посебним одлукама Града, доноси решења о постављању
привремених објеката на јавним и другим површинама (киосци, баште, тезге и други покретни мобилијар), решења о
одобравању продајног места на којем се обавља трговина
на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом
Већа градске општине; издаје одобрења за која је прописима
из области комуналног реда утврђена надлежност градске
општине и спроводи прописе којима се уређује комунални
ред; спроводи поступак у вези заузећа јавних и других површина, предлаже мере за уређење, инвестиционо одржавање и унапређење својства пословних и стамбених зграда,
спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, односно стамбено-пословним зградама, доноси решења о постављању балон хала спортске намене.
У области заштите животне средине врши послове који
се односе на праћење стања и предузимање мера за заштиту
и унапређење животне средне на подручју градске општине,
припрему и спровођење акционих и санационих планова
од значаја за заштиту животне средине на подручју градске
општине а у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима, заштиту природе и природних добара.
Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и
предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна
тела, врши и друге послове у складу са прописима.
Члан 8.
У Одлуци, 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; спроводи управне
поступке у предметима који се односе на експропријацију,
односно административни пренос непокретности, установљење права службености (непотпуна експропријација)
и привремено заузимање земљишта, ако то захтева јавни
интерес по предлогу корисника експропријације; одлучује
о захтевима за експропријацију преосталог дела непокретности, о захтевима за поништај правоснажних решења о
експропријацији непокретности (деекспропријација); поступак комасације пољопривредног земљишта; враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у; 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 грађевинског зе-
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мљишта у јавној својини града ради изградње објеката до
5.000 m² бруто развијене грађевинске површине, односно
ради озакоњења објеката до 3.000 m² бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града;
врши стручне и административне послове који се односе на
закуп станова; израду и припрему 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, организује рад и води Регистар стамбених заједница за
подручје градске општине, врши регистрацију стамбених
заједница, израду решења о регистрацији стамбених заједница, води поступак увођења принудне управе у стамбеној
заједници по пријави надлежног инспектора или власника
посебног дела, израду решења о увођењу принудне управе и промени управника; све у складу са законом којим се
уређује становање и одржавање зграда, 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; стара се о вршењу послова правне заштите права и интереса градске општине; покреће иницијативе пред државним и другим органима и организацијама
за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање
права и интереса градске општине и 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 9.
У Одлуци, члан 39. мења се и гласи:
„3. Одељење за буџет и финансије
Одељење у области буџета обавља послове који се односе на: припрему и извршење буџета општине и план јавних
инвестиција, путем координације поступака припреме буџета, припреме финансијских планова директних корисника буџета и праћење извршења истих, анализе захтева за
финансирање директних корисника буџетских средстава и
предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, а извршење буџета путем контроле плана извршења
буџета, контроле преузимања обавеза и праћење примања
и издатака буџета.
Одељење обавља послове трезора у оквиру консолидованог рачуна трезора који се односе на управљање финансијским средствима на консолидованом рачуну трезора, као
и финансијско планирање тј. пројекције и праћење прилива
на консолидовани рачун трезора локалне власти; врши обраду захтева за извршење издатака корисника, управља ликвидношћу трезора и дефинише тромесечне и месечне квоте, организује буџетско рачуноводство и извештавање, води
пословне књиге и главну књигу трезора општине, врши
припрему и израду финансијских извештаја и учествује у
изради завршног рачуна буџета општине
Одељење обавља све финансијске рачуноводствено књиговодствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских
планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава,
фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање
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књиговодствених исправа, вођење пословних књига и евиденција, усаглашавање потраживања и обавеза.
Обавља стручне послове у области јавних набавки добара, услуга и радова до њихове финализације, са финансијско-материјалном конструкцијом, за потребе органа градске општине, у складу са законом.
Одељење обавља послове управљања буџетским фондом
праћењем прихода и расхода уз контролу документације на
основу које се одобрава пренос средстава.
Одељење прати припрему и доношење дугорочних и
средњорочних планова, пословне стратегије развоја и годишњих, трогодишњих и посебних програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска
општина; од ових предузећа захтева достављање тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања и на основу истих сачињава и надлежном
министарству у прописаном законском року доставља информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, као и годишњу анализу пословања ових
субјеката са предузетим мерама за отклањање поремећаја
у пословању, по претходно прибављеној сагласности Већа
градске општине на наведену информацију, односно анализу; прати број запослених и кретање масе зарада у јавним
предузећима и о овоме на захтев надлежног министарства
доставља потребне извештаје; прати цене комуналних производа и услуга и цене у другим делатностима из надлежности градске општине и обезбеђивање услова за трајно обављање комуналних делатности за које је Градска општина
основала предузеће и њихов развој и прати закључивање и
спровођење посебних и појединачних колективних уговора
у комуналним и другим предузећима чији је оснивач Градска општина.
Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа и других аката из области за које је
образовано, за Скупштину и друге органе Градске општине
и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”
Члан 10.
У Одлуци, члан 40. мења се и гласи:
„4. Одељење за инспекцијске послове прати стање, процењује ризике, планира, усклађује и координира инспекцијски надзор, врши послове комуналне инспекције и спроводи административна извршења за потребе Управе градске
општине у областима комуналних делатности, урбанизма и
имовинско правних односа.
Комунална инспекција врши послове инспекцијског
надзора над извршавањем закона и прописа Града и Градске
општине који се односе на обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката,
у области становања и одржавања зграда; старање о одржавању комуналног реда у градској општини и спровођење
прописа којима се уређује комунални ред; инспекцијски
надзор над извршавањем прописа којима је уређена заштита улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока)
које су у јавној својини, на територији градске општине и
друге послове комуналне инспекције утврђене законом и
прописима Града и Градске општине, осим оних који су поверени комуналној инспекцији Града.
Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема
нацрте и предлог прописа из области за коју је образовано
за Скупштину и друге органе Градске општине, њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”
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Члан 11.
У члану 41. став 2. речи: „и пружа стручну правну помоћ
грађанима градске општине” замењују се речима: „и пружа
бесплатну правну помоћ грађанима градске општине.”
У истом члану став 3. мења се и гласи:
Обавља стручне и административне послове у вези заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама
и ублажавања и отклањања њихових последица, учествује
у административним пословима у вези доношења плана
и програма развоја система заштите и спасавања на територији града, учествује у обављању стручно-административних послова за Штаб за ванредне ситуације на територији градске општине, врши координацију рада правних
субјеката са територије градске општине у вези ванредних
ситуација у складу са законом, у области развоја цивилне
заштите, организује спровођење одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите за градску општину и
врши послове у вези опремања јединица цивилне заштите
у складу са законом и актима Града, обавља стручне и административне послове у вези израде и усклађивања процене
ризика од катастрофа и о управљању у ванредним ситуацијама и планова заштите и спасавања за подручје градске
општине и спровођења система подстицаја и повластица
које Градска општина може да додели, односно обезбеди за
припаднике добровољних ватрогасних друштава. У складу
са прописима обавља стручне и административне послове
у вези послова одбране, безбедности и заштите здравља на
раду и противпожарне заштите и спроводи заштиту права
пацијената за здравствену услугу коју пружа дом здравља
чије је седиште на подручју градске општине.
Члан 12.
У члану 42. став 1. мења се и гласи:
„Одељење у области привреде и пољопривреде врши
послове који се односе на: израду стратешких и развојних
програма и пројеката из области привреде од локалног
значаја; израду плана јавних инвестиција; подстицање, развој и задовољавање одређених потреба грађана у области
угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју; уређивање радног времена за наведене делатности;
спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене
актима Града; праћење и обезбеђивање функционисања
Канцеларије за пољопривреду и пољочуварске службе, припрему и праћење доношења и реализације програма за пољопривреду; праћење организовања одређених манифестација и доделу награда и признања и друге послове у овим
областима у складу са законом, Статутом градске општине
и другим прописима.”
Уистом члану став 8. мења се и гласи:
„У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је
вршење наведених послова и основних школа; води евиденцију и обавештава предшколску установу, односно основну
школу која остварује припремни предшколски програм о
деци која су стасала за похађање припремног предшколског
програма; води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике о деци која треба да
се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном установом прати стање, утврђује мере и
активности заштите и безбедности деце, односно ученика
за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организује установа, у складу са законом;
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организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне
школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју
похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз
ученика на републичка и међународна такмичења.”
У истом члану, став 10. речи: „установа или јавног предузећа чији је оснивач Градска општина а у којима се остварују потребе грађана у области спорта” замењују се речима:
„у јавној својини Града на свом подручју;”.
Уистом члану, став 11. мења се и гласи:
„У области омладинске политике спроводи националну Стратегију за младе и акциони план политике за младе
Града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине усклађен са акционим планом за
спровођење стратегије за младе града; прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на подручју градске
општине, као и обезбеђује услове за реализацију програма
установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине.”
У истом члану иза става 13. додаје се нови став који гласи:
„Припрема предлог плана јавног здравља за подручје градске општине, усклађен са Планом јавног здравља за
територију града; прати спровођење заштите права пацијената за здравствену услугу коју пружа дом здравља чије је
седиште на подручју градске општине и обавља стручне послове за Савет за здравље Градске општине.”
У истом члану достадашњи став 14. постаје став 15.
Члан 13.
У Одлуци, члан 47. мења се и гласи:
У Кабинету председника градске општине могу се поставити помоћници председника градске општине за области:
економског развоја, урбанизма, здравствене заштите, комуналних делатности, пољопривреде, саобраћаја, друштвених
делатности, развоја месних заједница, заштите животне
средине и других утврђених актом о постављењу.
Помоћници председника градске општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој градске општине у
областима за које су постављени и врше и друге послове по
налогу председника градске општине.
Помоћнике председника градске општине поставља и
разрешава председник градске општине у складу са законом, за обављање послова најдуже док траје дужност председника градске општине.
У кабинету председника градске општине поставиће се
највише три помоћника председника градске општине за
области из става 1. овог члана.
Члан 14.
У члану 58, став 4, речи: „До доношења закона” замењују
се речима: „До почетка примене закона”.
Члан 15.
У члану 74, став 1, иза речи: „или који настане у раду организационе јединице и”, додају се речи: „као и поступање
са електронским документима у канцеларијском пословању
у складу са прописима и”.
Члан 16.
Даном ступања на снагу ове одлуке организационе јединице Управе градске општине настављају са радом са дело-
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кругом утврђеним овом одлуком, с тим што ће Одељење за
урбанизам и комунално грађевинске послове незавршене
предмете који се односе на доношење решења о озакоњењу
објеката од Градске управе Града Београда преузети најкасније 1. јануара 2020. године.
Даном ступања на снагу ове одлуке помоћници председника градске општине настављају са радом у кабинету
председника градске општине.
Члан 17.
Начелник Управе градске општине, у складу са променом Статута градске општине и овом одлуком, предложиће
Већу градске општине измену и допуну Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине до 31. децембра 2019. године.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда".
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-146, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24.
тачка 12. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2), члана 7. став 3 Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр.
41/18 и 95/18), Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –
одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18,
41/18 и 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19), члана 7. Одлуке о
улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01, 15/05, 29/07) и члана
102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ УНУТАР НАСЕЉА (БЛОКА) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се управљање, изградња, реконструкција, одржавање, заштита, коришћење и развој некатегорисаних путева у насељима, као и одржавање и обављање других послова на саобраћајним површинама у јавном
коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној својини,
све на подручју градске општине Обреновац и утврђује начин вођења евиденције некатегорисаних путева и саобраћајних површина.
Члан 2.
Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује
делове насеља.
Улице на подручју градске општине Обреновац су утврђене посебном одлуком Скуштине градске општине.
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Члан 3.
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, односно града, као и територију
општине, односно града са мрежом државних путева.
Општински путеви (локални путеви) на територији
градске општине Обреновац су утврђени посебном одлуком Скуштине Града Београда.
Члан 4.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је
доступна већем броју корисника, која је уписана или је у
поступку уписа у катастар непокретности као некатегорисани пут и коју Скупштина градске општине утврди као некатегорисани пут.
Некатегорисани путеви на подручју градске општине
Обреновац су сви путеви који испуњавају услове предвиђене ставом 1. овог члана, изузев улица и општинских путева.
Члан 5.
Стамбени блок је заокружена просторна целина у грађевинском подручју насељеног места, правилног геометријског облика са претежном стамбеном наменом (по правилу
вишепородично становање), оивичен јавним саобраћајним
површинама, а унутар блока се формирају интерне саобраћајнице, колско-пешачке стазе, слободне и зелене површине
у јавном коришћању.
Саобраћајне површине у јавном коришћењу унутар
блока, у смислу ове одлуке, су посебно уређене површине
за одвијање свих или одређених видова саобраћаја или мировање возила (интерне саобраћајнице, колски приступи,
колско-пешачке стазе, пешачке, пешачко-бициклистичке и
противпожарне стазе, платои и интерни паркинг простори,
рампе за инвалиде и друго у јавној својини унутар стамбених блокова).
II. УПРАВЉАЊЕ
Члан 6.
Послове управљања некатегорисаним путевима и послове одржавања саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока) на подручју градске општине
Обреновац, градска општина Обреновац обезбеђује преко
Јавног предузећа за изградњу Обреновца (у даљем тексту:
управљач).
Оперативни послови из става 1 овог члана могу се поверити извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 7.
Управљање некатегорисаним путем у смислу ове одлуке
јесте:
– планирање, пројектовање, изградња, реконструкција,
одржавање и заштита некатегорисаног пута;
– заштита некатегорисаног пута, односно забрана или
ограничавање интервенција на некатегорисаном путу;
– вршење инвеститорске функције на пројектовању и
уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању и
реконструкцији некатегорисаног пута;
– организовање и обављање стручних послова у вези
пројектовања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаног пута;
– уступање радова на изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору некатегорисаног пута;
– организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом некатегорисаног
пута;
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– коришћење некатегорисаног пута;
– означавање некатегорисаног пута и вођење евиденције
о некатегорисаним путевима,
– праћење стања мреже некатегорисаних путева и
– друге послове у складу са актима Градске општине,
Града Београда и законом.
Члан 8.
Управљање пословима одржавања саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока) у смислу
ове одлуке јесте:
– планирање развоја саобраћајних површина у јавном
коришћењу унутар насеља (блока),
– заштита саобраћајних површина у јавном коришћењу
унутар насеља (блока), односно забрана или ограничавање
интервенција на истим;
– вршење инвеститорске функције,
– организовање и обављање стручних послова, вођење
евиденције, организовање стручног надзора и слично;
– поверавање радова на одржавању и
– друге послове у складу са овом одлуком, прописима
Града Београда и законом.
III. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Члан 9.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева
врши се у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о путевима и другим прописима.
Реконструкција некатегорисаног пута је извођење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим
објектима пута којима се могу променити геометријски
елементи, положај или опрема постојећег пута са циљем
унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или
објеката.
Реконструкција је и извођење грађевинских радова у
заштитном појасу, којима се могу променити геометријски
елементи, положај или опрема постојећег пута, у циљу одржавања и унапређења вредности пута.
Реконструкцијом некатегорисаног пута, сматрају се нарочито:
– радови на постојећем путу и путном објекту којима се
мења положај трасе пута у појасу његовог основног правца;
– радови на измени конструктивних елемената у циљу
побољшања носивости и стабилности пута којима се проширују коловоз и раскрснице, повећава радијус хоризонталних кривина пута и санирају клизишта;
– радови којима се реконструишу путни објекти и обављају други радови потребни за унапређење безбедности
саобраћаја.
Управљач доноси годишњи програм пословања о изградњи и реконструкцији некатегорисаних путева уз сагласност оснивача, на предлог Савета месних заједница, а по
претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине.
IV. ОДРЖАВАЊЕ
Члан 10.
Одржавање некатегорисаног пута је извођење радова и
обављање услуга у оквиру постојећег путног земљишта којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању које
је било у тренутку његове изградње или реконструкције.
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Управљач некатегорисаног пута је дужан да, при извођењу радова из става 1. овог члана очува употребну вредност
пута и обезбеди несметан и безбедан саобраћај.
Одржавање некатегорисаних путева обавља се на основу
Оперативног програма одржавања некатегорисаних путева,
који доноси управљач пута, на основу годишњег програма
пословања, на који је оснивач дао сагласност.
Одржавање некатегорисаних путева може бити редовно,
рехабилитација и ургентно одржавање.
Члан 11.
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног
објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3) местимична површинска обрада коловозног застора;
4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
5) одржавање и уређење банкина и берми;
6) одржавање косина насипа, усека и засека;
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и
других делова система за одводњавање пута;
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених
пропуста за воду;
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне
сигнализације и опреме;
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале
опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
13) уређивање зелених површина у путном земљишту
(кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);
14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу
јавног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.
Члан 12.
Радови на рехабилитацији су врста одржавања, тј. извођење радова на некатегорисаном путу и путном објекту у
границама путног земљишта, ради очувања карактеристика пута у истом или приближно истом стању које је било
у тренутку његове изградње или последње реконструкције.
Радови на рехабилитацији некатегорисаногног пута нарочито обухватају:
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини
постојећег коловоза;
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора
на неасфалтираним путевима;
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
4) замену сложених дилатационих справа, изолације,
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
5) постављање опреме и уређаја за управљање саобраћајем на некатегорисаном путу и на саобраћајној површини
унутар блока, за чије постављање није потребно прибавити
грађевинску дозволу;
6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката;
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7) замену дренажних и система за одводњавање некатегорисаног пута и путног објекта.
Радови из става 1. овог члана изводе се на основу техничког описа уз предмер радова.
Члан 13.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева обухватају радове који се морају хитно извести ради
отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и другим несрећама, ванредним и непредвиђеним
околностима и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Ако је због елементарних непогода и других несрећа
проглашена ванредна ситуација у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације, та одлука се односи на
све некатегорисане путеве који се налазе на територији на
којој је проглашена ванредна ситуација.
Радовима на ургентном одржавању некатегорисаних путева сматрају се и радови на отклањању недостатака по налогу инспектора, у складу са законом.
Члан 14.
Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља, односно блока је извођење радова којима
се обезбеђује несметано и безбедно одвијање свих или одређених видова саобраћаја или мировање возила (интерне саобраћајнице, колско-пешачке стазе, пешачке стазе, рампе за
инвалиде, колски приступи, пешачко-бициклистичке стазе
и друго).
Радови на одржавању саобраћајних површина из става
1.овог члана су:
1) преглед, утврђивање и оцена стања саобраћајне површине у јавном коришћењу унутар насеља (блока);
2) местимично поправљање саобраћајних површина;
3) чишћење и уређење ригола, пропуста и других делова
система за одводњавање саобраћајних површина;
4) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације;
5) чишћење саобраћајне сигнализације;
6) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
опреме и опреме за заштиту саобраћаја и околине;
7) чишћење снега и леда са саобраћајних површина, паркиралишта, банкина, ригола;
8) радови на отклањању недостатака по налогу инспектора и
9) други радови који се могу предузети сходном применом чл. 10, 11, 12 и 13 ове одлуке на саобраћајним површинама из става 1. овог члана.
Управљач је дужан да, при извођењу радова из става 2.
овог члана обезбеди несметан и безбедан саобраћај и кретање пешака, очува употребну вредност саобраћајне површине.
V. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 15.
Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање
саобраћаја и режим саобраћаја на некатегорисаном путу,
носилац права службености на некатегорисаном путу, као и
других права у складу са законом, може да изводи радове на
некатегорисаном путу само ако је за извођење тих радова
прибавио сагласност управљача пута, у складу са законом.
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Члан 16.
Сопственици, односно корисници земљишта које се
граничи са некатегорисаним путевима дужни су да уклањају ограде, шибље и растиње, као и гране са стабала које су
над коловозом некатегорисаних путева, сходно законској
забрани подизања ограда, дрвећа и засада поред пута, а у
циљу обезбеђења прегледности пута и омогућавања безбедног саобраћаја.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24.
тачка 40. и члана 127. став 1 Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2) и члана 74. став 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – УС и „Службени лист
Града Београда”, број 60/19), донела је

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

ОДЛУКУ

Члан 17.
Финансирање упрвљања, изградње и реконструкције,
одржавања и заштите, коришћења и развоја некатегорисаних путева у насељима и одржавања саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у
јавној својини на подручју градске општине, обезбеђује се
из буџета Градске општине и других извора у складу са законом.

О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И
ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И
ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА
И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII НАДЗОР
Члан 18.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке, у
делу који се односи на изградњу и реконструкцију некатегорисаних путева, врши грађевинска инспекција Градске
управе Града Београда, а у делу који се односи на одржавање некатегорисаних путева и јавних зелених површина дуж
пута, као и одржавање и обављање других послова на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља
(блок) које су у јавној својини врши комунална инспекција
Управе Градске општине Обреновац.
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе
Градске општине Обреновац.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Остаје на снази евиденција некатегорисаних путева на
подручју градске општине Обреновац коју је утврдио Управљач а прихваћена од стране Скупштине Градске општине
Обреновац 8. маја 2014. године, на основу члана 17. Одлуке
о некатегорисаних путевима на подручју градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 12/14).
Обавезује се Управљач да ажурира евиденцију некатегорисаних путева на територији градске општине Обреновац
из става 1. овог члана и да овај посао настави да обавља редовно, најмање једном годишње.
Обавезује се Управљач да у року од једне године од дана
ступања на снагу ове одлуке установи евиденцију саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блок)
које су у јавној својини.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 12/14).
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-148, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника
и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа
градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 25/09, 34/10,
13/11, 47/12, 64/12 и 66/16) у даљем тексту: Одлука, у члану
10. став 1. иза треће алинеје, додаје се нова алинеја која гласи:
„– заменик председника Скупштине градске општине”.
Члан 2.
У члану 11. став 1. иза треће алинеје додаје се нова алинеја која гласи:
„– 10,45 за заменика председника Скупштине градске
општине,”.
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
„Изабрано лице које има право на плату у складу са
овом одлуком, осим члана Већа градске општине, а које
наставља рад и остварује права из радног односа и плату
у предузећу, установи или од самосталне делатности, или
остварује примања по другом основу, тј. које није на сталном раду у градској општини, има право на месечну накнаду у висини разлике између пуног износа плате утврђене
овом одлуком за функцију коју обавља и сопствене зараде
коју остварује у радном односу, односно примања по другом основу.”
Члан 4.
У члану 13. став 1. мења се и гласи:
„Изабраном лицу које нема право на плату у складу са
овом одлуком, а које остварује права из радног односа и
плату у предузећу, установи или од самосталне делатности,
или остварује Примања по другом основу, тј. које није на
сталном раду у градској општини, припада месечна накнада
у висини разлике између пуног износа плате утврђене овом
одлуком за функцију председника Скупштине и сопствене
зараде коју остварује у радном односу, односно примања по
другом основу.”
У истом члану, у ставу 3. брише се тачка и додају речи:
„у складу са расположивим средствима у буџету Градске
општине.”
Члан 5.
У члану 22. став 2. иза речи: „30” додаје се зарез и реч: „35”
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Члан 6.
У члану 23. став 2. бришу се речи: „и привреду”.
Члан 7.
Одредбе Одлуке из чл. 10, 14. и 14а којима је утврђено право на плату и висина коефицијената за обрачун плата за
правобраниоца и заменика правобраниоца Градске општине примењују се до 31. децембра 2019. године, односно до преузимања послова, незавршених предмета, архиве и запослених Правобранилаштва градске општине од стране Градског
правобранилаштва Града Београда сагласно Одлуци о промени Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
број 60/19).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-147, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24 Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2) и члана 102. Пословника
Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Са 31. децембром 2019. године престаје да важи Одлукa o правобранилаштву Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 103/14 и 117/16)
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-157, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 43.
став 1. Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 24. тачка 6.
и члана 24б Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст
2), сходном применом члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13
– УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон) и члана
12. Правилника о начину и поступку избора Комисије за
стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за планове јединице локалне самоуправе и Комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде
члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени лист Града Београда”, број 32/19, у даљем
тексту: Правилник), донела је

ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за планове као стручно радно тело
Скупштине градске општине Обреновац и одређује број

чланова, састав, мандат, задаци, накнадa за рад у комисији
и друга питања од значаја за рад комисије.
Члан 2.
Комисија за планове има седам чланова укључујући
председника и заменика председника и исти се именују
из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање
стручних послова у области планирања, уређења простора
и изградње, са високом стручном спремом, одговарајућом
лиценцом и најмање пет година радног искуства у струци.
У Комисију се именују:
за председника
1) Маја Димитријевић, дипл. инж. арх.,
за заменика председника
2) Јован Деспотовић, дипл. инж. грађ.
за чланове:
3) Бранислав Поповић, дипл. инж. арх., као представник
Скупштине Града Београда,
4) Предраг Чолић, дипл. инж. арх., као представник
Скупштине Града Београда,
5) Небојша Мињевић, дипл.инж.арх, као представник
Скупштине Града Београда,
6) Марко Поповић, дипл. инж. грађ.;
7) Милан Радовановић, дипл. инж. геологије.
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за секретара
Драган Миленковић, дипл. правник, за обављање стручних и организационих послова у вези рада и одржавања
седница Комисије, без права одлучивања у Комисији.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је обављање
стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и законом којим
се уређује планирање и изградња, као и давање стручног
мишљења по захтеву Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове Управе градске општине.
Комисија даје стручна мишљења у поступку доношења
одлуке о изради урбанистичког плана који доноси Скупштина градске општине; обавља стручну контролу урбанистичких планова пре излагања на јавни увид; обавља
рани јавни увид и усваја извештај након обављеног раног
јавног увида; обавља јавни увид; припрема извештај након
обављеног јавног увида у урбанистички план који садржи
податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби и води друге послове у складу
са законом.
Комисија, на планове детаљне регулације за подручје
градске општине који се налазе ван обухвата генералног урбанистичког плана за Београд, после јавног увида прибавља
сагласност Комисије за планове Скупштине града о усклађености плана детаљне регулације са планом вишег реда,
односно са законом којим се уређује просторно планирање
и изградња објеката.
Члан 4.
Мандат Комисије за планове траје четири године.
Мандат члана Комисије може престати пре истека периода на који је именован оставком или разрешењем, по поступку по коме је именован.
Члан 5.
Комисија може образовати радне тимове за поједина
сложена питања из области саобраћаја, пејзажног уређења
и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање.
Члан 6.
За обављање појединих стручних послова за потребе
Комисије, Скупштина градске општине може ангажовати
друга правна и физичка лица.
Члан 7.
Комисија ради на седницама којима присуствује већина
чланова Комисије и одлучује већином чланова Комисије, о
чему се саставља записник.
Члан 8.
Начин сазивања седнице, рад на седници, начин гласања
и одлучивања, начин вођења записника, начин сачињавања
и потписивања записника са седнице, односно извештаја о
обављеној стручној контроли, односно о обављеном јавном
увиду, као и обављање стручних и административно техничких послова ближе се уређује пословником о раду Комисије.
Пословник о раду Комисије предлаже председник Комисије а доноси га Комисија већином гласова укупног броја
својих чланова на конститутивној седници.
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Члан 9.
За рад у Комисији за планове, председнику, заменику
председника и члановима припада право на накнаду, као и
право на накнаду трошкова превоза доласка на седницу Комисије.
За рад у Комисији за планове лицима из става 1. овог
члана припада накнада у висини од 5% просечне зараде по
запосленом у Репбулици Србији за одређени месец према
последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, по одржаној седници.
Накнада из става 1. овог члана се исплаћује на основу
евиденције о присуству седницама Комисије, коју води секретар Комисије.
Лица из става 1. овог члана имају право на накнаду
трошкова превоза доласка на седницу Комисије у висини
стварних трошкова у јавном превозу или накнаду за коришћење сопственог возила за службене потребе, односно
потребу доласка на седницу Комисије, у висини од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Градске
општине Обреновац.
Члан 10.
На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно ће се примењивати одредбе закона и других прописа
којима се уређује планирање и изградња и услови и начин
рада Комисије за планове јединице локалне самоуправе.
Члан 11.
Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће Одељење за урбанизам и комунално
грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац.
Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-149, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 77. став
2. алинеја друга Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и
60/19), члана 24. став 1. тачка 23. Статута Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 –
пречишћени текст 2) и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца, у даљем тексту: Одлука, („Службени лист Града Београда”, бр. 66/16 и
117/16), у члану 8. став 1, на крају реченице ставља се зарез
и додаје реч: „Обреновац”.
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Члан 2.
У члану 13. иза става 1. додаје се нови став који гласи:
„Предузеће се стара о обављању послова који се односе
на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у
насељима на подручју градске општине и врши одржавање
и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној својини, у
складу са програмом Већа градске општине.”
У истом члану постојећи став 2. мења се и гласи:
Предузеће обавља послове управљања некатегорисаним
путевима и послове одржавања саобраћајних површина у
јавном коришћењу унутар насеља (блока) на подручју градске општине, у складу са Статутом градске општине, а ближе одређене законом и посебном одлуком Скупштине градске општине.”
У истом члану, ставу 5, тачки 1, на крају реченице додају
се речи: „у складу са посебном одлуком Скупштине града.”
У истом члану, ставу 5, тач. 4, 5. и 7. се бришу.
У истом члану, ставу 5, тачци 11, на крају реченице додају се речи: „у сарадњи са надлежном организационом јединицом Управе градске општине”.
У истом члану, ставу 5, тачци 14. врши се допуна тако
што се у постојећој загради, испред речи: „урбанистички
пројекат”, додају речи: „план детаљне регулације”.
Досадашњи ст. од 2. до 11. постају ст. од 3. до 12.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-150, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 5. став
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16), члана 20. став 3 Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 108/16, 13/2017
и 95/2018) и члана 24. став 1. тачкa 23. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број
98/19 – пречишћен текст 2), донела је

ОД Л У КУ
О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивaчког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18), у члану
13, став 1,
одељак I – Зидани пословни простор:
– у тачки 6. мења се површина простора и речи: „190,16
m²” замењују речима: „215,54 m²”;
у истој тачци додају се две алинеје које гласе:
„ – приземље површине 190,16 m²” и
„ – тавански простор површине 25,38 m²”,
– тачка 20. се брише,
– тачка 21. се брише,
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– тачка 25. се брише,
– тачка 27. се брише,
– тачка 32. се брише,
– тачка 33. се брише,
– тачка 36. сa обе алинеје се брише,
– тачка 37. са свих 20 алинеја се брише,
– тачка 38, мења се и гласи:
„Трг др Зорана Ђинђића бр. 4 површине 81,85 m²”;
у истој тачки, алинеје један и два се бришу.
– тачка 42. и алинеје прва, друга и четврта се бришу.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-151, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, разматрајући предлог
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”
Обреновац по Одлуци НО бр. XLIX-6/2019 од 28. октобра
2019. године, на основу члана 24 тачке 25 Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број
98/19 – пречишћен текст 2), а имајући у виду одредбе члана 69. става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 29. става 1. тачке
11. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16 и 103/16), и члана 34. става 1. Одлуке о
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17 и
26/19), донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ МАШИНСКОГ ДЕЛА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2019/2020.
ГОДИНЕ
1. Скупштина Градске општине Обреновац је сагласна са
предлогом Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топловод” Обреновац датим одлуком НО XLIX-6/2019 од
28. октобра 2019. године и одобрава овом предузећу да и
у грејној сезони 2019/2020. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у
топлотним подстаницама, односно предајним станицама у
исправном стању, у складу са прописима.
2. Реализацију ове одлуке пратиће Веће Градске општине
Обреновац и Управа Градске општине Обреновац – Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове.
3. Одлука се доставља: директору и Надзорном одбору
ЈКП „Топловод” Обреновац, Већу градске општине, Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе
Градске општине Обреновац и архиви.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-152, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 121.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља
(„Службени гласник РС”, број 72/18), члана 24. став 1. тачка
49. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2) и члана
102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен
текст), на предлог директора установа са подручја градске
општине Обреновац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА УСТАНОВА СА
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Образује се Савет родитеља установа са подручја градске општине Обреновац (у даљем тексту: Савет).
У Савет се именују:

Број 121 – 63

III. Служба Управе Градске општине Обреновац задужена за скупштинске послове и прописе обавља административно техничке послове потребне за рад општинског
Савета.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-119, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24.
тачке 40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2)
а сходно члану 135. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), донела је:

установа

представник родитеља

заменик представника
родитеља

1.

ПУ „Перка
Вићентијевић”

Александар Живојиновић

Александар
Анђелковић

РЕШЕЊЕ

2.

ОШ „Ј. Ј. Змај”

Горан Јовановић

Љубиша Аничић

3.

Прва обреновачка ОШ

Миле Грујичић

Јована Гојковић

4.

ОШ „Посавски
партизани”

Душица Белић

Ана Тимотић
Глорија Дулић

1. Утврђује се да Зорици Цупари, дипломираном правнику из Обреновца, престаје функција Правобраниоца Градске општине Обреновац са 31. децембром 2019. године, због
укидања Правобранилаштва Градске општине Обреновац и
преузимања послова правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Обреновац од стране Градског правобранилаштва Града Београда почев од 1. јануара 2020. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

5.

ОШ „Јефимија”

Ксенија Олујић

6.

ОШ „14.Октобар”

Драган Стефановић

Рада Јакшић

7.

ОШ „Дражевац”

Биљана Мијатовић

Симеона Минго

8.

ОШ „Грабовац”

Ивана Видојевић

Драган Милановић

9.

ОШ „Живојин Перић”

Катарина Илић

Зоран Петковић

10.

ОШ „Никола Тесла”

Данијела Стојановић

Александар Марковић

11.

ОШ „Љ. Аћимовић”

Зоран Гајић

Иван Панић

12.

Гимназија у Обреновцу

Весна Мијатовић

Рената Драшковић

13.

Техничка школа

Марјана Риљић

Србољуб Ђукановић

14.

Пољопривредно-хемијска школа

Драгана Десанчић

Слађана Николић

Председника и заменика председника Савета бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Председник, заменик председника и чланови Савета послове из своје надлежности обављају без накнаде.
II. Задаци Савета су да:
– даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у градској општини;
– учествује у утрђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
– прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији градске општине;
– пружа подршку савету родитеља свих установа на територији градске општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
– заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања,
васпитања, безбедности и добробити на територији градске
општине;
– сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
– обавља и друге послове у вези са образовањем и вапитањем на територији градске општине.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-120, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 24.
тачке 40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2)
а сходно члану 135. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да Саши Сремчевићу, дипломираном
правнику из Обреновца, престаје функција заменика правобраниоца Градске општине Обреновац са 31. децембром
2019. године, због укидања Правобранилаштва Градске општине Обреновац и преузимања послова правне заштите
имовинских права и интереса Градске општине Обреновац
од стране Градског правобранилаштва Града Београда почев од 1. јануара 2020. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-121, 12. децембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Број 121 – 64
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба
за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – – – – –
Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине
Обреновац за 2019. годину– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за
2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о
Управи Градске општине Обреновац – – – – – – – –
Одлука о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар
насеља (блока) на подручју градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о шестој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова

1
4
28
53

56

органа и радних тела Скупштине и других органа
Градске општине и платама и накнадама изабраних,
именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку важења Одлуке о Правобранилаштву Градске општине Обреновац– – – – – – –
Одлука о образовању и именовању Комисије за
планове – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о другој измени Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о петој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одржавању машинског дела кућних
грејних инсталација у грејној сезони 2019/2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Савета родитеља установа
са подручја градске општине Обреновац – – – – – –
Решење о престанку функције правобраниоца
Градске општине Обреновац– – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменика правобраниоца Градске општине Обреновац – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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