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На основу члана 94. Одлуке о Градској управи Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка, 61/13, 15/14, 34/14, 37/14,
44/14, 75/14, 89/14, 11/15 и 43/15), а у вези са чланом 16. став
1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”,
број 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца,
као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених
(„Службени гласник РС”, број 49/15), начелник Градске управе Града Београда доноси

П РА ВИЛ НИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица за пријем
информације и вођење поступка, као и друга питања од
значаја за унутрашње узбуњивање у Градској управи Града
Београда (у даљем тексту: послодавац).
Члан 2.
Поједини изрази у овом правилнику имају следеће значење:
1) „узбуњивање” је откривање информације која садржи
податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу
јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну
средину, као и ради спречавања штете великих размера;
2) „узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа,
носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном
сарадњом и правом власништва на привредном друштву;
3) „унутрашње узбуњивање” је отквирање информације
послодавцу, односно лицу овлашћеном од стране послодавца за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
4) „штетна радња” је свако чињење или нечињење у вези
са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право,
односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.
Члан 3.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.
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Лице овлашћено за пријем информације и вођење
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем одређује се
у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту:
закон).
Члан 4.
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и
електронском поштом, у складу са законом.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем врши се усмено на записник.
Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то
приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Уколико се достављање писмена о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје
се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти,
а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.
Члан 5.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем садржи:
1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
2) време, место и начин достављања информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
3) број и опис прилога поднетих уз информацију о
унутрашњем узбуњивању;
4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени;
5) податке о послодавцу;
6) печат послодавца;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке
о узбуњивачу, уколико он то жели.
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Члан 6.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено
да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код
послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради
о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, може
да отвори само лице овлашћено за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Члан 7.
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу
са законом.
Члан 8.
По пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, по истој се поступа без одлагања, а најкасније у
року од 15 дана од дана пријема информације.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се
обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.
Члан 9.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања,
лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем, може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем, о чему се саставља записник.
Такав записник садржи:
1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о лицима која дају изјаве;
4) опис чињеничног стања поводом информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
5) потпис лица која су дала изјаве и лица овлашћеног за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
6) печат послодавца.
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неправилности и штетне радње као и њихов опис, као и да
ли су такве радње изазвале штетне последице;
6) предлог за предузимање одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне
радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
8) печат послодавца.
Извештај из става 1. овог члана доставља се послодавцу
и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити у року
од три дана од дана достављања извештаја.
Члан 12.
На основу поднетог извештаја лица овлашћеног за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, послодавац може да предузме одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилности и
последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
Члан 13.
Право на заштиту, у складу са законом, имају:
1) узбуњивач;
2) повезанo лицe;
3) лице које учини вероватним да је према њему предузета штетна радња;
4) лице које је у вршењу службене дужности доставило
информацију;
5) лице које тражи податке у вези са информацијом.
Члан 14.
Овај правилник објавити y „Службеном листу Града Београда”, на Огласној табли у свим објектима Градске управе
Града Београда и на сајту Града Београда www.beograd.rs (на
интернет-страници Градске управе Града Београда).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 10.
На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи
обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у
поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у
списе предмета и да присуствује радњама у поступку.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу
поступка, у року од 15 дана од дана окончања поступка.

Градска управа Града Београда
Број 110-31/15-Н, 2. децембра 2015. године

Члан 11.
По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информаицји у вези са унутрашњим узбуњивањем и предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1) време, место и начин пријема информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) кратак опис достављене информације која има карактер унутрашњег узбуњивања;
3) радње које су предузете у циљу провере информације
у вези са унутрашњим узбуњивањем;
4) која су лица обавештена о радњама предузетим у
циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;
5) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене

На основу члана 4. Одлуке о оснивању и раду Службе
за буџетску инспекцију („Службени лист Града Београда”,
број 37/14), а у вези са чланом 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, број 128/14) и
Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину
одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим
питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС”, број 49/15), директор Службе за буџетску инспекцију доноси

Начелник
Сандра Пантелић, ср.

ПРА ВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица за пријем
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информације и вођење поступка, као и друга питања од
значаја за унутрашње узбуњивање у Служби за буџетску
инспекцију (у даљем тексту: послодавац).
Члан 2.
Поједини изрази у овом правилнику имају следеће значење:
1) „узбуњивање” је откривање информације која садржи
податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу
јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну
средину, као и ради спречавања штете великих размера;
2) „узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа,
носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном
сарадњом и правом власништва на привредном друштву;
3) „унутрашње узбуњивање” је откривање информације
послодавцу, односно лицу овлашћеном од стране послодавца за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
4) „штетна радња” је свако чињење или нечињење у вези
са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има
право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује
право, односно којим се та лица стављају у неповољнији
положај.
Члан 3.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.
Лице овлашћено за пријем информације и вођење
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем одређује се
у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту:
закон).
Члан 4.
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и
електронском поштом, у складу са законом.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем врши се усмено на записник.
Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то
приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Уколико се достављање писмена о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје
се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти,
а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.
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Члан 5.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем садржи:
1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
2) време, место и начин достављања информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
3) број и опис прилога поднетих уз информацију о
унутрашњем узбуњивању;
4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени;
5) податке о послодавцу;
6) печат послодавца;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке
о узбуњивачу, уколико он то жели.
Члан 6.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено
да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код
послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради
о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, може
да отвори само лице овлашћено за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Члан 7.
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу
са законом.
Члан 8.
По пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, по истој се поступа без одлагања, а најкасније у
року од 15 дана од дана пријема информације.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се
обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.
Члан 9.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања,
лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем, може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем, о чему се саставља записник.
Такав записник садржи:
1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о лицима која дају изјаве;
4) опис чињеничног стања поводом информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
5) потпис лица која су дала изјаве и лица овлашћеног за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
6) печат послодавца.
Члан 10.
На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи
обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у
поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у
списе предмета и да присуствује радњама у поступку.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу
поступка, у року од 15 дана од дана окончања поступка.
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Члан 11.
По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем и предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1) време, место и начин пријема информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) кратак опис достављене информације која има карактер унутрашњег узбуњивања;
3) радње које су предузете у циљу провере информације
у вези са унутрашњим узбуњивањем;
4) која су лица обавештена о радњама предузетим у
циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;
5) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене
неправилности и штетне радње као и њихов опис, као и да
ли су такве радње изазвале штетне последице;
6) предлог за предузимање одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне
радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
8) печат послодавца.
Извештај из става 1. овог члана доставља се послодавцу
и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити у року
од три дана од дана достављања извештаја.
Члан 12.
На основу поднетог извештаја лица овлашћеног за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, послодавац може да предузме одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилности и
последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
Члан 13.
Право на заштиту, у складу са законом, имају:
1) узбуњивач;
2) повезанo лицe;
3) лице које учини вероватним да је према њему предузета штетна радња;
4) лице које је у вршењу службене дужности доставило
информацију;
5) лице које тражи податке у вези са информацијом.
Члан 14.
Овај правилник објавити y „Службеном листу Града Београда”, на Огласној табли у Служби за буџетску инспекцију
и на сајту Града Београда www.beograd.rs.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Служба за буџетску инспекцију
XVIII -01 број 110-1/15, 3. децембра 2015. године
Директор
Нада Павловић Смоловић, ср.

3. децембар 2015.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију Града Београда („Службени лист Града Београда”,
број 37/14), а у вези са чланом 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, број 128/14) и Правилника
о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више
од десет запослених („Службени гласник РС”, број 49/15), директор Службе за интерну ревизију Града Београда доноси

ПРА ВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица за пријем
информације и вођење поступка, као и друга питања од
значаја за унутрашње узбуњивање у Служби за интерну ревизију Града Београда (у даљем тексту: послодавац).
Члан 2.
Поједини изрази у овом правилнику имају следеће значење:
1) „узбуњивање” је откривање информације која садржи
податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу
јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну
средину, као и ради спречавања штете великих размера;
2) „узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа,
носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном
сарадњом и правом власништва на привредном друштву;
3) „унутрашње узбуњивање” је отквирање информације
послодавцу, односно лицу овлашћеном од стране послодавца за пријем информације и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
4) „штетна радња” је свако чињење или нечињење у вези
са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право,
односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.
Члан 3.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.
Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем одређује се у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: закон).
Члан 4.
Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и
електронском поштом, у складу са законом.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем врши се усмено на записник.
Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена или усмено, о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем саставља се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то
приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Уколико се достављање писмена о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се по-
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тврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене
пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне
пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.
Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време
подношења послодавцу сматра се време које је назначено у
потврди о пријему електронске поште, у складу са законом.
Члан 5.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем садржи:
1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
2) време, место и начин достављања информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
3) број и опис прилога поднетих уз информацију о
унутрашњем узбуњивању;
4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени;
5) податке о послодавцу;
6) печат послодавца;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке
о узбуњивачу, уколико он то жели.
Члан 6.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено
да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код
послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради
о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, може
да отвори само лице овлашћено за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Члан 7.
У случају анонимних обавештења, поступа се у складу
са законом.
Члан 8.
По пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, по истој се поступа без одлагања, а најкасније у
року од 15 дана од дана пријема информације.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се
обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.
Члан 9.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања,
лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у
вези са унутрашњим узбуњивањем, може узимати изјаве од
других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о чему се саставља записник. Такав записник садржи:
1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о лицима која дају изјаве;
4) опис чињеничног стања поводом информације у вези
са унутрашњим узбуњивањем;
5) потпис лица која су дала изјаве и лица овлашћеног за
пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
6) печат послодавца.
Члан 10.
На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи
обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у
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поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у
списе предмета и да присуствује радњама у поступку.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу
поступка, у року од 15 дана од дана окончања поступка.
Члан 11.
По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информаицји у вези са унутрашњим узбуњивањем и предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1) време, место и начин пријема информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) кратак опис достављене информације која има карактер унутрашњег узбуњивања;
3) радње које су предузете у циљу провере информације
у вези са унутрашњим узбуњивањем;
4) која су лица обавештена о радњама предузетим у
циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;
5) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене
неправилности и штетне радње као и њихов опис, као и да
ли су такве радње изазвале штетне последице;
6) предлог за предузимање одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне
радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
8) печат послодавца.
Извештај из става 1. овог члана доставља се послодавцу
и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити у року
од три дана од дана достављања извештаја.
Члан 12.
На основу поднетог извештаја лица овлашћеног за пријем
информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, послодавац може да предузме одговарајуће мере
ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Члан 13.
Право на заштиту, у складу са законом, имају:
1) узбуњивач;
2) повезанo лицe;
3) лице које учини вероватним да је према њему предузета штетна радња;
4) лице које је у вршењу службене дужности доставило
информацију;
5) лице које тражи податке у вези са информацијом.
Члан 14.
Овај правилник објавити y „Службеном листу Града
Београда”, на Огласној табли у свим објектима Службе за
интерну ревизију Града Београда и на сајту Града Београда
www.beograd.rs (на интернет-страници Службе за интерну
ревизију Града Београда).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Служба за интерну ревизију Града Београда
Број 110-3/15, 2. децембра 2015. године
Директор
Слободан Милић, cp.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 18. став
3. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13),
донела је

ОД Л У КУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о месним заједницама на територији Градске
општине Нови Београд уређује се: назив, подручје и послови месних заједница, органи, број чланова и поступак избора органа, организација и рад органа, начин одлучивања,
средства за рад, јавност рада и обавештавање грађана и
друга питања од значаја за рад месних заједница.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине Градске општине Нови Београд.
Члан 2.
Ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју Градске
општине Нови Београд (у даљем тексту: општина), образује
се месна заједница у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом града и Статутом Градске општине Нови
Београд.
Месна заједница оснива се за: насељено место, два или
више насељених места, део насељеног места, градску четврт,
рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који
представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица.
Месна заједница има печат округлог облика са текстом
исписаним ћириличним писмом по ободу „РЕПУБЛИКА
СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ
БЕОГРАД – МЗ ___________________ (назив месне заједнице).”
Месна заједница има право коришћења на стварима у
јавној својини града, у складу са законом и прописом, односно другим актом града.
Члан 4.
Tермини у овој одлуци изражени у граматичком
мушком роду, подразумевају мушки и женски род лица на
које се односе.
II. ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 5.
Месна заједница образује се за одређено подручје
општине, које представља територијалну и функционалну
целину, у којој постоји међусобна повезаност грађана и могућност њиховог непосредног договарања и одлучивања о
заједничком интересу.

Члан 6.
Скупштина градске општине одлучује о образовању
нове, промени подручја и укидању месне заједнице на свом
подручју, већином од укупног броја одборника скупштине,
по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
Члан 7.
Иницијативу за образовање нове, промену подручја или
укидање месне заједнице може поднети: председник Градске општине, Веће градске општине, одборник Скупштине
градске општине, месна заједница и 500 бирача са тог подручја.
Члан 8.
Ако у року који је одредио подносилац иницијативе,
грађани не доставе мишљење о образовању или укидању
месне заједнице, сматра се да су се грађани изјаснили за
предлог у смислу члана 5. одлуке.
Члан 9.
Овом одлуком на територији општине образује се 19
месних заједница, и то:
1. МЗ „Павиљони”,
2. МЗ „Студентски град”,
3. МЗ „Старо сајмиште”,
4. МЗ „Бежанија”,
5. МЗ „Ледине”,
6. МЗ „Фонтана”,
7. МЗ „Париске комуне”,
8. МЗ „Ушће”,
9. МЗ „Икарус”,
10. МЗ „Стари аеродром”,
11. МЗ „Академија”,
12. МЗ „Сава”,
13. МЗ „Газела”,
14. МЗ „Савски кеј”,
15. МЗ „Бежанијски блокови”,
16. МЗ „Дунавски кеј”,
17. МЗ „Младост”,
18. МЗ „Бежанијска коса”,
19. МЗ „Др Иван Рибар”.
Члан 10.
Овом одлуком на територији општине утврђују се следећа подручја месних заједница из члана 9. одлуке:
1. Месна заједница „Павиљони”
Обухвата блокове 7, 7а, и део блока 6
Граница почиње од раскрснице улица Зеленгорске и
Божидара Аџије (општина Земун), Жарка Миладиновића
до раскрснице Улице Отона Жупанчича до раскрснице са
Улицом Гоце Делчева, парном страном Улице Гоце Делчева
до раскрснице са Улицом париске комуне, парном страном
Улице париске комуне, сече Улицу Тошин бунар у правцу
Улице излетнички пут до Улице зеленгорске, наставља непарном страном Улице зеленгорске (кућни број 1) до Улице
Божидара Аџије (општина Земун).
Седиште МЗ „Павиљони” налази се у Улици Гоце Делчева бр. 46.
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2. Месна заједница „Студентски град”
Обухвата блокове 3, 4, 34 и део блока 6

6. Месна заједница „Фонтана”
Обухвата блокове 1, 31, 32, и блок 33

Граница почиње од раскрснице Улице париске комуне и Улице народних хероја, па наставља парном страном
Улице народних хероја до надвожњака на Ауто-путу Београд–Загреб (Булевар Арсенија Чарнојевића), затим парном страном Булеварa Арсенија Чарнојевића до раскрснице са Улицом Тошин бунар, па непарном страном Улице
Тошин бунар до раскрснице Улице студентска (Ауто-пут за
Загреб), па наставља до Улице мајевичке где се укршта са
Улицом зеленгорском, наставља Улицом зеленгорском, непарна страна (кућни бројеви 5А, 5, 3А и 3) до кућног броја 3
Улице зеленгорске, затим сече Улицу излетнички пут и Улицу Тошин бунар у правцу Улице париске комуне и наставља
Улицом париске комуне, непарна страна до раскрснице са
Улицом народних хероја.
Седиште МЗ „Студентски град” налази се у Улици народних хероја бр. 30.

Граница почиње од раскрснице улица Народних хероја
и Париске комуне, па иде непарном страном Улице париске комуне до укључења у Булевар Михајла Пупина, па
наставља непарном страном Булевара Михајла Пупина до
раскрснице ове улице и Булевара уметности, па наставља
парном страном Булевара уметности до Булевара Арсенија
Чарнојевића, па наставља парном страном Булевара Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове улице и Улице народних хероја, па иде непарном страном Улице народних хероја до раскрснице са Улицом париске комуне.
Седиште МЗ „Фонтана” налази се у Улици париске комуне бр. 13.

3. Месна заједница „Старо сајмиште”
Обухвата блокове 17, 18, 19, и блок 20
Граница почиње од раскрснице Булевара Арсенија Чарнојевића и Милентија Поповића, иде непарном страном
Улице Милентија Поповића до раскрснице ове улице и
Булевара Михајла Пупина, па наставља непарном страном Булевара Михајла Пупина до половине моста на Сави
(Бранков мост), и половином корита реке Саве, па половином моста Газела, односно Булевара Арсенија Чарнојевића
до раскрснице ове улице и Улице Владимира Поповића,
па парном страном Булевара Арсенија Чарнојевића до
раскрснице ове улице и Улице Милентија Поповића.
Седиште МЗ „Старо сајмиште” налази се у Улици бродарској бр. 1.
4. Месна заједница „Бежанија”
Обухвата делове блокова 57, 57а, 60, зону „А” и насеље
пољопривредника
Граница почиње од раскрснице улица Др Ивана Рибара
и Војвођанске, па даље парном страном Улице војвођанске
до улице Земунске, па даље непарном страном Земунске
улице до Улице Тошин бунар, затим парном страном Улице Тошин бунар до раскрснице ове улице и Улице Николе
Добровића, затим непарном страном Улице Николе Добровића до Улице мајора Бранка Вукосављевића, па падином
Бежанијске косе дуж Улице мајора Бранка Вукосављевића
иде до раскрснице Улица партизанске авијације, Гандијеве и Љубинке Бобић, затим непарном страном Улице Љубинке Бобић до раскрснице улица Љубинке Бобић и Рашка
Димитријевића па непарном страном Улице Рашка Димитријевића и даље поред Улице Недељка Гвозденовића до
раскрснице са Улицом Душана Вукасовића, па даље парном и непарном страном Улице Душана Вукасовића до
Војвођанске улице.
Седиште МЗ „Бежанија” налази се у Улици Пере Сегединца бр. 13.
5. Месна заједница „Ледине”
Обухвата блок 55 и насеље Ледине
Обухвата насеље Ледине, простор до границе са општином Сурчин, и до границе са Месном заједницом „Бежанија” и Месном заједницом „Бежанијска коса”.
Седиште МЗ „Ледине” налази се у Улици обреновачкој 2-а.

7. Месна заједница „Париске комуне”
Обухвата блокове 2, 5, 8, и блок 8а
Граница почиње од раскрснице улица Париске комуне
и Гоце Делчева, непарном страном Улице Гоце Делчева до
раскрснице ове улице и Улице Отона Жупанчича па парном
страном Улице Отона Жупанчича до раскрснице ове улице
и Улице Жарка Миладиновића (општина Земун), наставља
Улицом Жарка Миладиновића до раскрснице са Булеваром
Михајла Пупина и непарном страном Булевара Михајла
Пупина до раскрснице ове улице и Улице париске комуне, и наставља парном страном Улице париске комуне до
раскрснице ове улице и Улице Гоце Делчева.
Седиште МЗ „Париске комуне” налази се у Улици Отона
Жупанчича бр. 14.
8. Месна заједница „Ушће”
Обухвата блокове 14, 15, 16, 21, 22 и део блока 13
Граница почиње од раскрснице Булевара Михајла Пупина и Антифашистичке борбе и наставља правцем ове улице до половине корита Дунава, половином корита Дунава
и Саве до половине моста на Сави (Бранков мост), парном
страном Булевара Михајла Пупина до раскрснице ове улице
и Улице Милентија Поповића, па наставља парном и непарном страном Улице Милентија Поповића и парном страном
Булевара Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове улице и
Улице антифашистичке борбе и непарном страном Улице
антифашистичке борбе до раскрснице ове улице и Булевара
Михајла Пупина.
Седиште МЗ „Ушће” налази се у Булевару Зорана
Ђинђића бр. 44.
9. Месна заједница „Икарус”
Обухвата блокове 11а, и 11б, и део блокова 9а, и 11ц
Граница почиње од раскрснице Улице Џона Кенедија
и Булевара Михајла Пупина, наставља непарном страном
Улице Џона Кенедија до раскрснице улица Џона Кенедија и
Кларе Цеткин (општина Земун), иде парном страном Кларе
Цеткин до раскрснице ове улице и Улице алексиначких рудара, наставља непарном страном Улице алексиначких рудара до раскрснице ове улице и Булевара Николе Тесле, па
иде парном страном Булевара Николе Тесле до раскрснице
ове улице и Улице трешњин цвет и излази на раскрсницу Улице трешњин цвет и Булевара Михајла Пупина и
наставља Булеваром Михајла Пупина парном страном до
раскрснице са Улицом Џона Кенедија.
Седиште МЗ „Икарус” налази се у Улици алексиначких
рудара бр 37.

Број 73 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

10. Месна заједница „Стари аеродром”
Обухвата блокове 37, 38, 39,40 и блок 41а
Граница месне заједнице почиње од раскрснице Булевара Арсенија Чарнојевића и Булевара уметности па иде
до железничке пруге Београд–Загреб, затим пругом иде
до Улице Тошин бунар, наставља непарном страном Улице
Тошин бунар до укрштања са Булеваром Арсенија Чарнојевића и непарном страном Булевара Арсенија Чарнојевића
до раскрснице ове улице и Булевара уметности.
Седиште МЗ „Стари аеродром” налази се у Улици народних хероја бр. 42.
11. Месна заједница „Академија”
Обухвата блокове 25, 28, 29, и блок 41
Граница почиње од раскрснице Булевара уметности и
Булевара Зорана Ђинђића, па иде непарном страном Булевара Зорана Ђинђића до раскрснице ове улице и Улице
антифашистичке борбе, па парном страном Улице антифашистичке борбе до раскрснице ове улице и Булевара
Арсенија Чарнојевића, парном страном Булевара Арсенија
Чарнојевића до Улице шпанских бораца, парном страном
Улице шпанских бораца до железничке пруге, железничком
пругом до Булевара уметности и непарном страном Булевара уметности до раскрснице ове улице и Булевара Зорана
Ђинђића.
Седиште МЗ „Академија” налази се у Булевару уметности бр. 27.
12. Месна заједница „Сава“
Обухвата блокове 44 и 45
Граница почиње од раскрснице Др Ивана Рибара и улице Јурија Гагарина, па наставља непарном страном Улице
Јурија Гагарина до раскрснице ове улице и Гандијеве улице,
па наставља парном страном Гандијеве улице до средине
реке Саве, обухвата острво Ада међица и наставља средином реке Саве до улице Др Ивана Рибара, па наставља Улицом др Ивана Рибара до раскрснице ове улице и улице Јурија Гагарина.
Седиште МЗ „Сава” налази се у Улици Јурија Гагарина
бр 221.
13. Месна заједница „Газела”
Обухвата блокове 18а, 19а, 23, 24, део блока 42, и блок 43
Граница почиње од раскрснице Улица шпанских бораца
и Булевара Арсенија Чарнојевића, па се наставља непарном
страном Булевара Арсенија Чарнојевића до половине реке
Саве, наставља се половином корита реке Саве до железничке пруге Београд–Загреб, наставља се парном страном
пруге до Улице Јурија Гагарина, наставља се парном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице са Улицом антифашистичке борбе, непарном страном Улице антифашистичке борбе до железничке пруге Београд–Загреб, парном
страном железничке пруге Београд–Загреб до Улице шпанских бораца, Улицом шпанских бораца непарном страном
до Булевара Арсенија Чарнојевића.
Седиште МЗ „Газела” налази се у Улици Милутина Миланковића бр. 34.
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14. Месна заједница „Савски кеј”
Обухвата блокове део блока 42, 58, 66, 66а, 67, 67а, 68, 69,
70 и 70А
Граница почиње од раскрснице Улица Јурија Гагарина и Гандијеве, па непарном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице ове улице и Улице омладинских бригада,
наставља непарном страном Улице омладинских бригада
до железничке пруге, наставља железничком пругом до
Улице антифашистичке борбе, па иде парном страном саобраћајнице Антифашистичке борбе до Улице Јурија Гагарина, наставља непарном страном Улице Јурија Гагарина до
железничке пруге Београд–Загреб (надвожњак), наставља
железничком пругом до половине корита реке Саве, наставља половином корита реке Саве до Гандијеве улице и непарном страном Гандијеве до раскрснице са Улицом Јурија
Гагарина.
Седиште МЗ „Савски кеј” налази се у Улици Јурија Гагарина бр. 81.
15. Mесна заједница „Бежанијски блокови”
Обухвата блокове 61 и 62
Граница почиње од раскрснице улица Војвођанске и др
Ивана Рибара, па наставља Улицом др Ивана Рибара до
раскрснице ове улице и Улице Јурија Гагарина, па наставља
парном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице ове
улице и Улице Нехруове, па наставља парном страном Улице Нехруове, до раскрснице ове улице и Војвођанске улице,
па наставља непарном страном Војвођанске до раскрснице
ове улице и Улице др Ивана Рибара.
Седиште Месне заједнице „Бежанијски блокови” налази
се у Улици др Ивана Рибара број 91.
16. Месна заједница „Дунавски кеј”
Обухвата блокове 12, 26, 30 и делове блокова 10 и 13
Граница почиње од раскрснице Булевара Михајла Пупина и Булевара уметности, па наставља правцем Булевара
уметности до половине корита Дунава, иде половином корита Дунава до правца Улице антифашистичке борбе, парном страном Улице антифашистичке борбе до раскрснице
ове улице и Булевара Зорана Ђинђића и парном страном
Булевара Зорана Ђинђића до раскрснице ове улице и Булевара уметности и Булеваром уметности до раскрснице ове
улице и Булевара Михајла Пупина.
Седиште МЗ „Дунавски кеј” налази се у Булевару Зорана
Ђинђића бр. 64.
17. Месна заједница „Младост”
Обухвата блокове 63, 64 и 65
Граница почиње од раскрснице улица Нехруове и
Војвођанске, наставља непарном страном Улице војвођанске до Улице земунске, наставља парном страном Улице
земунске до Улице Тошин бунар, иде непарном страном
Улице Тошин бунар до железничке пруге Београд–Загреб,
иде железничком пругом до Улице омладинских бригада,
наставља парном страном Улице омладинских бригада до
раскрснице ове улице и Улице Јурија Гагарина, иде парном
страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице ове улице и
Улице Нехруове и непарном страном Нехруове улице до
раскрснице ове улице и Улице војвођанске.
Седиште Месне заједнице „Младост” налази се у Улици
Гандијевoj бр. 114.
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18. Месна заједница „Бежанијска коса”
Обухвата блокове 35,49, 51, 52, 53, 54, 55а, 59 и делове
блокова 57, 57а, 60
Граница почиње од раскрсница улица Гандијеве, Партизанске авијације и Љубинке Бобић, па наставља парном
страном Улице Љубинке Бобић до раскрснице са Улицом
Недељка Гвозденовића, затим парном и непарном страном
Улице Недељка Гвозденовића до раскрснице са Улицом Душана Вукасовића, а затим поред Улице Душана Вукасовића
наставља ободом Бежанијске косе даље до Улице др Ивана
Рибара (Срђана Алексића), па непарном страном Др Ивана Рибара (Срђана Алексића), до раскрснице са Улицом
грчком, односно до Новог бежанијског гробља, а затим дужином поред Новог бежанијског гробља, односно ободом
Новог бежанијског гробља у правцу до границе са Сурчином ( општина Сурчин), па даље дуж Ауто-пута за Загреб,
односно границом општине Земун, па наставља парном
страном Ауто-пута за Загреб до раскрснице са Улицом Тошин бунар, односно границе са МЗ Студентски град, затим
парном страном Тошин бунар до раскрснице Улице Николе
Добровића, па парном страном Улице Николе Добровића
наставља се дуж Улице мајора Бранка Вукосављевића и иде
до раскрснице улица Партизанске авијације, Љубинке Бобић и Гандијеве, односно границе са Месном заједницом
Бежанија.
Седиште МЗ „Бежанијска коса” налази се у Улици партизанске авијације бр. 25.
19. Месна заједница „Др Иван Рибар”
Обухвата блокове 71 и 72, Доње поље и насеља
у Виноградској улици
Граница почиње од општинских граница Нови Београд
– Сурчин, до средине реке Саве, па наставља средином реке
Саве до Улице др Ивана Рибара, па наставља парном страном улице Др Ивана Рибара до раскрснице ове улице и Виноградске улице, па наставља парном и непарном страном
Виноградске улице до општинских граница Нови Београд
– Сурчин.
Седиште МЗ „Др Иван Рибар” налази се у Улици Милеве Марић Ајнштајн бр. 28.
III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 11.
Месна заједница, у складу са Статутом градске општине
и овом одлуком, разматра питања која се односе на стварање
бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:
– бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним
потребама,
– заштиту и унапређење животне средине,
– уређење и одржавање насеља и зелених површина,
– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет
комуналних услуга,
– одржавање културних и спортских манифестација, као
и активности везане за одмор и рекреацију старих лица,
– сарадњу са скупштинама станара зграда у циљу
унапређења услова становања,
– одржавање стамбених зграда,
– организацијa у извршавању конкретних мера за спречавање и отклањање последица елементарних непогода,
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– и друга питања од значаја за грађане са свог подручја.
У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:
– упућује иницијативе надлежним органима градске
општине и града за уређивање одређених питања и измену
прописа и других аката из надлежности градске општине,
односно града,
– остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, установама и јавним предузећима које
је основао град, односно градска општина, органима градске општине, невладиним и другим организацијама,
– организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника,
– обавештава грађане месне заједнице о активностима
које предузима,
– учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива,
– обезбеђује услове за остваривање функције општинских и градских одборника са подручја месне заједнице,
– обезбеђује услове за активност друштвених организација и удружења грађана,
– обезбеђује услове за одржавање састанака и јавних скупова политичких странака на територији месне заједнице,
– обавља послове из области финансија,
– уређује организацију и рад мировних већа,
– врши и друге послове, у складу са статутом градске
општине и актима месне заједнице.
У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да
уважава интерес грађана градске општине, односно града у
целини.
IV. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
Радом и пословима месне заједнице, наведеним у члану
11. одлуке, управља Савет месне заједнице (у даљем тексту:
Савет).
Савет броји девет чланова, ради по Одлуци месне заједнице и за свој рад одговара Већу градске општине и Скупштини градске општине.
Чланови Савета су пунолетни, пословно способни
грађани који имају пребивалиште или боравиште на територији месне заједнице.
Савет бира председника месне заједнице (у даљем тексту: председник) и заменика председника месне заједнице (у
даљем тексту: заменик председника), између својих чланова, већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 13.
Кандидате за Савет предлажу: председник градске
општине, председник Скупштине, Веће градске општине и
одборничке групе, а предлог утврђује Kомисија за кадровска
и административна питања Скупштинe Градске општине.
Члан 14.
Савете месних заједница бира Скупштина градске
општине.
Савети се бирају на период од четири године.
Савети су изабрани када предлог у целини, добије већину гласова укупног броја одборника.
Ако предлог у целини буде одбијен, поступак предлагања кандидата за савете се понавља.
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Члан 15.
Председник месне заједнице:
– представља и заступа месну заједницу и Савет;
– организује рад Савета;
– сазива и председава седницама Савета;
– припрема, предлоге аката које разматра и усваја Савет;
– стара се о извршењу одлука Савета;
– врши и друге послове у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом Града Београда, Статутом Градске
општине Нови Београд и овом одлуком.
Члан 16.
Заменик председника месне заједнице замењује председника месне заједнице у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Члан 17.
Сазивање седница, рад и одлучивање Савета, ближе се
уређује Одлуком месне заједнице који усваја Савет месне
заједнице већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука месне заједнице мора бити донета у року од 30
дана од дана избора Савета месне заједнице и мора бити у
сагласности са Законом о локалној самоуправи, Статутом
Града Београда, Статутом Градске општине Нови Београд и
овом одлуком.
Члан 18.
Одлука месне заједнице ступа на снагу по добијању сагласности Већа градске општине.
Сагласност на предлог одлуке месне заједнице доставља
се у писаној форми у року од 30 дана од дана достављања
предлога Одлуке Већу градске општине.
Уколико Веће у истом року стави примедбе на предлог
Одлуке, Савет месне заједнице је дужан да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана када су примедбе достављене.
Ако по истеку рока од 15 дана од дана достављања примедби Већа градске општине Савет месне заједнице не
поступи по њима, Веће градске општине може донети одлуку да се на седници Скупштине градске општине предложи
распуштање савета месне заједнице и изврши избор новог.
Радом месне заједнице у случају из става 4. овог члана,
до одлуке Скупштине градске општине управља повереник
месне заједнице кога на ту функцију поставља Веће градске
општине, а до избора новог савета месне заједнице.
Члан 19.
Савет може бити разрешен и пре истека времена на који
је изабран уколико не обавља поверене послове прописане овом одлуком на начин предвиђен Законом о локалној
самоуправи, Статутом Града, Статутом Градске општине Нови Београд, одлукама Скупштине градске општине,
председника градске општине, Већа градске општине и Одлуком месне заједнице.
Предлог за разрешење савета могу поднети председник
Градске општине, члан Већа, одборник Скупштине градске
општине, члан Савета месне заједнице или 500 бирача са
пребивалиштем на тој месној заједници..
Предлог се подноси Већу у писаној форми и мора бити
образложен.
Уколико је покренут предлог за разрешење, Веће градске општине може одбацити, одбити предлог или тражити
од Савета месне заједнице да у року од 15 дана одговори на
примедбе на свој рад.
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Након истека рока из става 4. овог члана, Веће градске
општине, уколико утврди да су примедбе на рад савета оправдане, може донети одлуку да се упути предлог Скупштини градске општине да распусти Савет месне заједнице и
изврши избор новог Савета месне заједнице.
Радом месне заједнице у случају из претходног става
управља повереник месне заједнице кога на ту функцију
поставља Веће Градске општине, а до избора новог савета
месне заједнице у Скупштини општине.
Члан 20.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Председник месне заједнице о свом раду информише
грађане.
Члан 21.
Веће градске општине врши надзор над радом председника и Савета месне заједнице.
V. ФИНАСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 22.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету градске општине, укључујући и самодопринос,
2. донација и
3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Веће градске општине.
Члан 23.
Финансијске послове за потребе месне заједнице обавља
Управа градске општине.
Финансијско пословање месних заједница обавља се
преко текућег рачуна месне заједнице, који збирно води Управа градске општине.
Наредбодавац за коришћење средстава из члана 20. одлуке је председник општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Органи месне заједнице изабрани у складу са прописима који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке,
настављају са радом до избора нових органа сагласно одредбама ове одлуке.
Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о месним заједницама на територији градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 1/13, 29/13,
49/13, 10/15, 25/15 и 38/15).
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-428, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), донела је
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О СИСТЕМУ ВИДЕО-НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, у складу са чл. 4, 12. и
13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон 81/05 – др. закон и 83/05 –
испр. др. закон, 83/14 – др. закон), чланом 39. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др.
закон, 93/12 и 84/15) и чланом 12. став 1. тачка 17. Статута
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), доноси

ОДЛУКУ
Члан 1.
Одлуком о систему видео надзора на територији Градске
општине Нови Београд (у даљем тексту: одлука) уређује се
начин функционисања Система видео надзора на територији градске општине Нови Београд, који обухвата простор
у коме се врши централизовани видео надзор повезан са
надзорним камерама у објектима основних школа, објеката ПУ „11. април” и јавних површина на територији Градске
општине Нови Београд (у даљем тексту: Систем видео-надзора).
Члан 2.
Систем видео-надзора подразумева праћење активности које се дешавају искључиво око објеката и на јавним
површинама, у циљу спречавања и превенције нежељених
дешавања у виду насилног понашања, и других облика делинквенције, уз поштовање начела Закона о заштити података личности.
Члан 3.
Послове из члана 2. Одлуке обавља Управа Градске
општине Нови Београд, ближе дефинисане актом о раду
Система видео-надзора, који доноси Веће Градске општине
Нови Београд.
Послове из члана 2. Одлуке Управа Градске општине
Нови Београд је дужна да обавља стручно и квалитетно, у
складу са прописаним стандардима.
Средства за реализацију Система видео-надзора обезбеђују се из буџета Градске општине Нови Београд.

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ
ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: оснивач) оснива туристичку организацију, као јавну службу,
ради вршења послова промоције и унапређења туризма, организације и релизације туристичке, информативне и промотивне делатности у области спорта, рекреације и здравог
живота на територији градске општине Нови Београд.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив организације је: Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „НОВИ БЕОГРАД”.
Скраћени назив је: ТО „НОВИ БЕОГРАД”.
Седиште: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167.
Члан 3.
Оснивач даје сагласност на Статут, годишњи програм
рада, Извештај о раду, Финансијски план, Одлуку о промени назива, седишта и делатности, измене и допуне Одлуке о
оснивању организације.
ОСНИВАЧ

Члан 4.
Надзор над реализацијом Система видео надзора врши
Веће Градске општине Нови Београд.

Члан 4.
Оснивач организације је Градска општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, матични број 07047541,
ПИБ 102265706.

Члан 5.
Управа Градске општине Нови Београд је дужна да најмање једном годишње подноси извештај о реализацији
Система видео-надзора и утрошку средстава Већу Градске
општине Нови Београд, а Веће Градске општине Скупштини Градске општине Нови Београд.

ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-429, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Члан 5.
Организација обавља послове:
– унапређења и промоције туризма, прикупљања и објављивања информација о туристичкој понуди на територији
градске општине Нови Београд, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
– прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког
тржишта од интереса за развојну, информативну и промотивну делатност градске општине Нови Београд;
– организује и реализује туристичку, информативну и
промотивну делатност, и организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација од интереса за
унапређење туризма градске општине Нови Београд;
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– организује рад туристичко-информативних центара на територији градске општине Нови Београд у циљу
обавештавања посетилаца о туристичким и културним
вредностима и атракцијама (за пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе
информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом
туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
– обезбеђује информативно-промотивни материјал којим
се промовишу туристичке вредности градске општине Нови
Београд (штампане публикације, аудио и видео промотивни
материјал, интернет презентације, сувенире и сл.);
– у сарадњи са надлежним органима стара се о обезбеђивању туристичке сигнализације;
– покреће и организује активности у циљу побољшања
квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести,
туристичке културе и заштите и унапређења животне средине;
– организује различите облике програма и активности
са циљем промоције рекреације и здравог живота;
– обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 6.
Делатност организације је:
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије;
79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане
с њима;
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
63.99 Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте;
70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу;
73.11 Делатност рекламних агенција;
58.12 Издавање именика и адресара;
58.19 Остала издавачка делатност;
82.20 Делатност позивних центара;
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и
спорт.
Претежна делатност организације је 84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије.
СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА
Члан 7.
Оснивачки улог оснивача чини неновчани улог– канцеларијски намештај и опрема у вредности од 120.000,00 динара.
Средства за обављање делатности обезбеђују се:
– из прихода остварених обављањем делатности,
– из донације и поклона,
– из буџета оснивача,
– од камата и добити на уложена средства,
– од других извора у складу са законом.
Члан 8.
Добит остварену радом и пословањем организације распоређује Управни одбор, у складу са законом и сагласност
оснивача.
Организација по одлуци Управног одбора, а уз сагласност оснивача може у свако време стицати додатна средства која су неопходна за њену делатност повећањем основног капитала.
Повећање основног капитала може бити у новцу или
стварима чија се вредност утврђује на основу мишљења
овлашћеног проценитеља.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 9.
Оснивач има обавезу да обезбеди сву неопходну документацију коју прописује закон за обављање делатности организације.
МЕЂУСОБНА ПРАВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА
Члан 10.
У правном промету са трећим лицима организација иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе настале према трећим лицима настале у пословању, Организација одговара својом целокупном имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Организације, осим до
износа унетог улога у имовину Организације и другим случајевима предвиђеним законом.
ОРГАНИ
Члан 11.
Органи организације су директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
Директора, Управни одбор и Надзорни одбор именује и
разрешава оснивач, на период од четири године.
Директор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања.
Члан 12.
Организацију представља и заступа директор, са свим
овлашћењима неограничено.
Директор:
– организује и руководи радом организације,
– доноси акт о организацији и систематизацији послова
и друга општа акта у складу са законом и статутом,
– извршава одлуке Управног одбора,
– стара се о законитости рада,
– одговоран је за спровођење програма рада организације,
– одговоран је за материјално-финансијско пословање
организације,
– врши друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 13.
Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач ће разрешити директора пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету организацији или тако занемарује
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или
могу настати веће сметње у раду организације;
– ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора;
– из других разлога утврђених законом или Статутом
организације.
Члан 14.
Управни одбор организације именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има пет чланова, од којих је један запослен у организацији.
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Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Председника Управног одбора бирају чланови Управног
одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Члан 15.
Управни одбор:
– доноси Статут организације
– одлучује о пословању организације
– усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун
– доноси годишњи програм рада, на предлог директора
– врши друге послове утврђене законом и статутом
Члан 16.
Надзорни одбор Организације именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има три члана од којих је један запослен у организацији.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова Надзорног одбора.
Члан 17.
Надзорни одбор:
– врши надзор над законитошћу рада управног одбора и
директора,
– прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује
да ли су у складу са прописима,
– контролише усаглашеност општих аката са Статутом,
– подноси извештај о свом раду оснивачу, најмање једном годишње,
– обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 18.
Организација стиче својство правног лица уписом у
судски регистар.
Организација има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру своје
правне и пословне способности.
ЗАПОСЛЕНИ
Члан 19.
Послове из оквира делатности и послове у вези са припремом и извршавањем тих послова могу обављати лица
која имају следећи статус:
– лица у сталном радном односу,
– лица у грађанско правном односу (уговор о делу),
– лица без заснивања радног односа (волонтерски рад).
Члан 20.
Одлуке о пријему и престанку ангажовања радника и
других лица за потребе организације доноси директор.
Исправе и податке који су пословна тајна, обавезни су
да чувају оснивач, чланови Управног и Надзорног одбора и
запослени.
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка
радног односа.
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ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
Члан 21.
У свом пословању организација је дужна да се придржава свих позитивних прописа који се односе на заштиту
човекове средине.
ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 22.
Организација се оснива на неограничено време.
Организација може престати са радом по одлуци оснивача или из разлога предвиђених чланом 26. Закона о јавним службама.
У случају престанка рада организације, преостала средства припадају оснивачу.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 23.
Рад организације је доступан јавности.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Чланове Управног и Надзорног одбора именоваће оснивач у року од 90 дана од дана доношења Одлуке о оснивању.
Управни одбор ће у року од 30 дана од дана именовања
донети Статут организације.
Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком непосредно ће се примењивати одредбе Закона о јавним службама.
Члан 26.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020– 434, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, у складу са чл. 4, 12. и
13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон 81/05 – др. закон и 83/05 –
испр. др. закон, 83/14 –др. закон), чланом 12. став 1. тач. 23.
и 25. и чланом 18. Статута Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен
текст и број 33/13), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „НОВИ БЕОГРАД”
Члан 1.
Мења се назив Одлуке о оснивању Установе за бригу о
старима, деци и особама са посебном потребама „Нови Београд” („Службени лист Града Београда” број 56/2015) (у
даљем тексту: одлука) тако да гласи „Одлука о оснивању
Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”.
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Члан 2.
Мења се члан 1. одлуке тако да гласи:
„Оснива се установа за бригу о старима, деци и особама са
инвалидитетом са циљем подршке и помоћи старијим суграђанима, родитељима са децом и особама са инвалидитетом.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 3.
Мења се члан 2. став 1. и 2. одлуке тако да гласи:
Назив установе је: Центар за бригу о старима, деци и
особама са инвалидитетом „НОВИ БЕОГРАД”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167.
Скраћени назив установе је: Центар за бригу о породици „НОВИ БЕОГРАД” Београд.

Председник
Живан Обреновић, ср.

Члан 4.
Мења се члан 3. одлуке тако да гласи:
„На Одлуку о промени назива, седишта и делатности,
измене и допуне Одлуке о оснивању установе, Статута, установи је потребна сагласност оснивача”.
Члан 5.
Мења се члан 5. одлуке тако да гласи:
„Установа обавља делатност помоћи и подршке старим
лицима и лицима са инвалидитетом, као и подршке самохраним родитељима кроз реализацију радионица, стручну подршку и дружења.
Установа обавља делатност која се разврстава према јединственој класификацији делатности у област Социјална
заштита без смештаја.
Делатност установе је:
88.10 Социјална заштита без смештаја за стара лица и
лица с посебним потребама;
88.99 Остала непоменута социјална заштита без
смештаја;
82.20 Делатност позивних центара.”
Претежна делатност установе је 88.10 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама.
Члан 6.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-431, 3. децембра 2015. године

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 15. став
1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11), и
члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и
33/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 56/12, 33/13, 22/14 и
25/15), под тачком I, врши се следећа измена:
Уместо досадашње чланице Жаклине Калац, именује се
Соња Биорацић Николић, руководилац Градског центра за
социјални рад – Одељење Нови Београд.
II. У осталом делу Решење о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд остаје непромењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-441, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020– 430, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, у складу са чланом 18.
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), доноси

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „НОВИ БЕОГРАД”
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о оснивању Установе за
спорт „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”,
број 56/15).

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА
СПОРТ „НОВИ БЕОГРАД”
I. Ставља се ван снаге Решење о именовању в.д. директора Установе за спорт „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, број 56/15).
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-432, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

3. децембар 2015.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 18. став 1. тачка
10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћени текст и 33/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ
„НОВИ БЕОГРАД”
I. Ставља се ван снаге Решење о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, број 56/15).
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-433, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.
Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 11. став
2. Oдлукe о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”,
бр. Х-020-434 од 3. децембра 2015. године и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
I. Именује се, за в.д. директора Туристичке организације
за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови
Београд” Вељко Цупаћ, до именовања новог директора.
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-435, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.
Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 14.
Одлуке о оснивању туристичке организације за промоцију
туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” бр.
Х-020-434 од 3. децембра 2015. године и члана 18. Статута
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћени текст и 33/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
I. У Управни одбор Tуристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”,
именују се следећи чланови:
– Татјана Китановић,
– Ђорђе Пејчић,
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– Јован Копривица,
– Горан Млађеновић.
II. Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-436, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 13.
став 2. Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације Нови
Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 49/13, 73/13,
22/14, 84/14 и 56/15) и члана 18. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст и 33/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА „ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ НОВИ БЕОГРАД”
I. Разрешава се директор „Хуманитарне фондације Нови
Београд”, Владимир Вучетић.
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-444, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу Oдлуке о оснивању установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд” („Службени лист Града
Београда”, бр. 56/15 и бр. Х-020-430 од 3. децембра 2015. године) и члана 18. став 1. тачка 10. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст и 33/13), донела је

ЗА КЉУЧ А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА
БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”
I. Даје се сагласност на Статут Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” који
је донео Управни одбор Центра за бригу о старима, деци и
особама са инвалидитетом „Нови Београд”, на седници одржаној 3. децембра 2015. године.
II. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-437, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члан 3. Одлуке
о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма,
рекреације и здравог живота „Нови Београд” бр. Х-020-434
од 3. децембра 2015. године, и члана 18. став 1. тачка 10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), донела је

ЗА КЉУ ЧА К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА,
РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
I. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације
за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови
Београд” који је донео Управни одбор Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота
„Нови Београд”, на седници одржаној 3. децембра 2015. године.
II. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-438, 3. децембра 2015. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

ЧУКАРИЦА
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11), Општинска изборна комисија, на седници одржаној
19. марта 2014. године доноси

ПО С ЛОВНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

3. децембар 2015.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и 10 чланова које именује Скупштина општине, а у проширеном
саставу по један члан представник подносиоца изборне листе који је поднео предлог кандидата за најмање две трећине изборне листе.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина општине, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и секретар комисије имају заменике. Сви
морају бити дипломирани правници.
Чланови комисије имају заменике.
Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Члан 8.
Комисија решењем утврђује да подносилац изборне испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа даном проглашења изборне листе,
истовремено са проглашењем изборне листе.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе на адресу коју
означи подносилац изборне листе у року од 24 часа од часа
доношења решења.
Представник подносиоца изборне листе постаје члан
Комисије у проширеном саставу најкасније 24 часа од доношења решења.
Члан 9.
Састав Комисије објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
III. НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске изборне комисије (у
даљем тексту: комисија), као и друга питања од значаја за
рад комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је у Чукарици, у згради општине Чукарица, Шумадијски трг 2.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат.
Печат је пречника 32 mm са грбом Републике Србије у
средини и следећим текстом исписаном у концентричним
круговима око грба Републике Србије:
– у спољном кругу: Република Србија Београд,
– у следећем унутрашњем кругу: Град Београд Градска
општина Чукарица,
– у следећем унутрашњем кругу: Општинска изборна
комисија.
Печат је исписан на српском језику ћириличним
писмом.
Печат поверава се секретару Општинске изборне комисије.

Члан 10.
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и
Законом о финансирању политичких странака:
1. стара се о законитости у спровођењу избора за одборнике;
2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачких места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје упуства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у
складу са прописима о избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
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10. подноси извештај Скупштини општине Чукарица о
спроведеним изборима за одборнике;
11. доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистичке податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника;
13. сходно примењује упуства и друге акте Републичке
изборне комисије који се односе на спровођење избора за
народне посланике;
14. утврђује да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, у складу са законом;
15. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом;
16. издаје уверење о избору за одборника Скупштине
општине Чукарица;
17. решава по приговорима који су јој упућени;
18. даје, по потреби, мишљења и обавештења у вези са
применом закона и других прописа о избору одборника
скупштине општине.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.
Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седнице комисије сазива председник комисије, на своју
иницијативу или, у захтеваном року, кад то предложи најмање трећина чланова комисије.
У раду комисије учествују:
Председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици.
Члан 14.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног реда,
упућује се члановима комисије и њиховим заменицима, по
правилу у писменом облику, најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се
сазивају телефоном или на други одговарајући начин. О позивању телефоном саставља се службена забележба о обављеном телефонском позиву.
Изузетно, позив за седницу комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року, при чему је
председник Комисије дужан да на почетку седнице образложи такав поступак. О достављању позива за седницу и
обавештавање путем телефона или на други начин стара се
секретар комисије.
Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном,
односно проширеном саставу.
Председник (заменик председника) и чланови комисије са правом гласа на седници, у сталном и проширеном
саставу, имају право да издвоје своје мишљење о појединим питањима из надлежности рада комисије. Издвоје-
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но мишљење уноси се изравно у записник. Члан комисије
који је издвоји мишљење своје издвојено мишљење изравно
диктира у записник и потписује га посебно.
Право да у својству члана комисије учествује у раду седнице, даје предлоге и гласа има председник комисије и чланови комисије у сталном и проширеном саставу, а њихови
заменици само у њиховом одсуству.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из овог делокруга,
израде предлога аката, извештаја и других докумената као
и обављања појединих изборних радњи, комисија може
формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ
могу пружити стручни радници.
Комисија може, по потреби, задужити поједине чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног
поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних
органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају комисију са утврђеним
стањем и предлаже јој одговарајућа решења.
Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.
Саопштење за јавност даје председник комисије, заменик
председника комисије, секретар комисије и заменик секретара комисије или члан комисије којег комисија овласти.
Конференцију за штампу, по одобрењу комисије може
одржати председник или заменик председника комисије
или члан комисије којег комисија овласти.
Члан 18.
У остваривању својих задатака комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину
решавања приговора, и на основу тог мишљења, сачиниће
нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
Решење по приговору комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу
приговора и свим подносиоцима изборних листа на адресу
означену на предлогу овлашћеног подносиоца изборне листе.
Члан 20.
Када је против решења комисије по приговору поднета
жалба, Комисија дотавља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, надлежном окружном
суду у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима и другим
законима који се сходно примењују, сходно се примењује
Закон о општем управном поступку.
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VI. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и други трошкови спровођења избора, обезбеђују се из буџета општине Чукарица.
Члан 23.
Чланови комисије и њихови заменици имају праву на
накнаду за рад у Комисији.
Висину трошкова за раду у општинској Изборној комисији, комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана
23. став 2. су председник и секретар комисије.
Члан 24.
Општинска управа Општине Чукарица обезбеђује и
пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању
задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о организацији општинске управе.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 25.
На седници комисије врши се аудио-снимање седнице и
записник о раду комисије.
Записник садржи главне податке о раду комисије на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и
другим актима који су на седници донети, као и о резултатима гласања по појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и секретар комисије.
Пре усвајања, записник се може користити само по одобрењу председника комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалом и руковање
тим материјалом, у складу са законом.
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ГРОЦКА
Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одржаној 27. новембра 2015. године на основу Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11
и 93/12), члана 77. став 1. тачка 11. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
члана 7. Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним
путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01 и
15/05), и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,17/10,59/11, 36/13 и
80/14), доноси

ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се некатегорисани путеви на
територији градске општине Гроцка и уређује управљање,
изградња, реконструкција, одржавање и коришћење некатегорисаних путева (сеоских, пољских и других).
Члан 2.
Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује
делове насеља.
Улице на територији градске општине Гроцка су утврђене посебном одлуком Скуштине градске општине.
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 Гроцка су утврђени посебном одлуком
Скуштине Града Београда.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која
је доступна већем броју разних корисника, која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут и коју
Скупштина градске општине проглашава некатегорисаним
путем.
Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке, јесу сеоски
путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава, у државној својини, који су у
општој употреби и као такви уписани у катастар непокретности.

Члан 28.
Питања која се односе на рад комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или закључком комисије, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 5.
Некатегорисани путеви на територији градске општине
Гроцка су сви остали путеви изузев улица и општинских путева, који испуњавају услове предвиђене чланом 4. став 2.
ове одлуке.

Члан 27.
У комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа комисије), са којом се
поступа у складу са прописима.

Члан 29.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Београда”.
Општинска изборна комисија
VIII 04 06-13/2014, 19. марта 2014. године
Председник
Слободанка Влаховић, ср.

II. УПРАВЉАЊЕ
Члан 6.
Послове управљања некатегорисаним путевима на територији градске општине Гроцка, Градска општина Гроцка
обезбеђује преко ЈП „Дирекције за изградњу општине Гроцка” ( у даљем тексту: управљач).
Оперативни послови из става 1. овог члана могу се поверити извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.
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Члан 7.
Управљање некатегорисаним путем у смислу ове одлуке
јесте:
– коришћење некатегорисаног пута;
– планирање изградње, реконструкције, одржавања и
заштите некатегорисаног пута;
– заштита некатегорисаног пута, односно забрана или
ограничавање интервенција на некатегорисаном путу;
– вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији некатегорисаног пута;
– организовање и обављање стручних послова у вези изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаног пута;
– уступање радова на одржавању некатегорисаног пута;
– организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом некатегорисаног
пута;
– означавање некатегорисаног пута и вођење евиденције
о некатегорисаним путевима.
III. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Члан 8.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева
врши се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Управљач доноси годишњи програм пословања о изградњи и реконструкцији некатегорисаних путева уз сагласност оснивача, по претходно прибављеном мишљењу
Већа градске општине Гроцка.
IV. ОДРЖАВАЊЕ
Члан 9.
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува употребна вредност пута у стању које је
било у тренутку изградње односно реконструкције.
Управљач некатегорисаног пута је дужан да, при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и
безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.
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 обухвата редовно,
периодично и ургентно одржавање.
Члан 10.
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног
објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције и
осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације;
8) чишћење саобраћајне сигнализације;
9) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
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10) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
11) кошење траве и уређивање зелених површина на
путу и земљишном појасу;
12) чишћење снега и леда са коловоза и саобраћајних
површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина,
ригола.
Члан 11.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаних
путева обухватају: ојачање коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора
на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу:
1) селективно обнаваљање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на некатегорисаном путу, односно његовом делу;
2) замена сложених дилатационих справа, изолације,
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
3) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених
пропуста за воду;
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на некатегорисаном путу, односно његовом делу.
Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута
(побољшање некатегорисаног пута), јесу:
1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка
појединих кривина;
2) проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим деловима пута;
3) проширење раскрсница у нивоу;
4) замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
5) санирање клизишта и одрона;
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних
зидова;
7) замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са некатегорисаног пута и путног
објекта;
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на некатегорисаном путу, односно његовом делу.
Члан 12.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева обухватају радове условљене елементарним непогодама
и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
V. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 13.
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
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других права у складу са законом, може да изводи радове на
некатегорисаном путу само ако је за извођење тих радова
прибавио сагласност управљача пута.
Члан 14.
Сопственици, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путевима дужни су да уклањају
шибље и растиње, као и гране са стабала које су над коловозом некатегорисаних путева.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 15.
Финансирање изградње и реконструкције, одржавања
и заштите некатегорисаних путева обезбеђује се из буџета
градске општине Гроцка и других извора у складу са законом.
VII. НАДЗОР
Члан 16.
Инцпекцијски надзор над спровођењем ове одлуке у
делу који се односи на изградњу и реконструкцију некатегорисаних путева врши грађевинска инспекција Управе Градске општине Гроцка, док у делу који се односи на одржавање некатегорисаних путева и одржавање јавних зелених
површина дуж саобраћајница врши комунална инспекција
Управе Градске општине Гроцка.
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Одељење
за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Управе Градске општине Гроцка.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Обавезује се ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка” да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке сачини евиденцију некатегорисаних путева на територији градске општине Гроцка.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 344-102, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

3. децембар 2015.

2014. године тако да гласи: у ставу III тачка 3. – уместо секретара Иване Савковић, дипл. правник, треба да стоји – за
секретара Татјана Вученовић, дипл. правник.
II. У осталом делу решење остаје непромењено.
III. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-267, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године на основу члана 45. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 43. и члана 66.
Пословника скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ ГО ГРОЦКА
I. Мења се решење о избору члана Административне комисије Скупштине ГО Гроцка број: 112-85 од 15. јуна 2012.
године тако да гласи:
– у ставу I тачка 6. разрешава се дужности члана и то Јасмина Лазаревић,
– бира се за члана:
– Никола Свркота из Калуђерице.
II. У осталом делу решењe остаје непромењено.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-268, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године на основу члана 45. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и чл. 64, 66. и 69. Пословника скупштине Градске општине Гроцка („Службени
лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној дана 27. новембра 2015. године на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 46. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 66. Пословника
скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града
Београда”, бр. 42/08, 80/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ
САСТАВУ
I. Мења се Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу број 112-66 од 6. јуна

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Мења се Решење о образовању Комисије за утврђивање
назива улица и тргова на територији Градске општине Гроцка
број 112-222 од 24. августа 2012. године тако да гласи:
– у ставу I тачка 7. разрешава се дужности члана и то
Љубиша Ристић,
– именује се за члана Зоран Живојиновић из Заклопаче.
II. У осталом делу решењe остаје непромењено.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-269, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

3. децембар 2015.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године, на основу члана 42. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон)
члана 41. тачка 8. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13)
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА”
I. Именује се вршилац дужности ЈП „Пијаце и зеленило
Гроцка” и то Дејан Миланковић, дипл. менаџер из Врчина.
II. Вршилац дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” именује се на још један период од шест месеци,
тј. до спровођења јавног конкурса за именовање директора
овог предузећа.
III. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.
IV. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-262, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године, на основу на основу члана 17.
став 1. Закона o јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон), члана 41. тачка 8. Статута Градске општине Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11,
36/13 и 80/14), члана 11. Одлуке о оснивању ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 6/13) и члана 66. Пословника скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Разрешавају се дужности Председник и чланови Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка и то:
– Радица Живковић, председник,
– Драган Станковић, члан,
– Милица Николић, члан.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-263, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године, на основу члана 12. ст.
2. и 3, члана 13. став 2. и члана 16. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 41. тачка 8.
Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), члана 11.
Одлуке о оснивању ЈП за топлификацију градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 6/13) и
члана 66. Пословника скупштине Градске општине Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Именују се за председника и чланове Надзорног одбора ЈП За топлификацију Градске општине Гроцка и то:
за председника:
1. Радица Живковић, дипл. економиста,
за чланове:
2. Ивана Тошић Колаковић, дипл. правник,
3. Марина Теофиловић, архитекта.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-264, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној
27. новембра 2015. године, на основу на основу члана 17. став
1. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон),
члана 41. тачка 8. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14),
члана 9. Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовод и канализација” из састава ЈКСП „Гроцка” и основања
посебног ЈП „Водовод и канализација” Гроцка („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/03, 29/03... 29/11 и 6/13) и члана
66. Пословника скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ГРОЦКА
I. Разрешавају се дужности Председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка и то:
– Љубиша Ристић – председник,
– Драган Стошић, члан,
– Зоран Стевановић, члан из редова запослених.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-265, 27. новембра 2015. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 27. новембра 2015. године, на основу члана 12. ст.
2 и 3, члана 13. и члана 16. Закона o јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 41. тачка 8. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), члана 9. Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовод и канализација”
из састава ЈКСП „Гроцка” и основања посебног ЈП „Водовод и канализација” Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 28/03, 29/03... 29/11 и 6/13) и члана 66. Пословника
скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града
Београда”, бр. 42/08 и 80/14), доноси

у динарима
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

I. Именују се председник и чланови Надзорног одбора
ЈП „Водовод и канализација” Гроцка и то:
председник:
– Драган Стошић, дипл. правник,
чланови:
– Тања Стеваноски, струковни мед. лабораторијски технолог,
– Драгица Митрић, економиста из редова запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
257.482.781

Неутрошена средства из претходних година

30.730.000

Издаци за набавку финансијске имовине

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

7

1.595.093.881

1.1. Уступљени приходи

7

1.167.948.876

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници
одржаној 3. децембра 2015. 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), 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”, бр. 19/14 – пречишћени текст и 73/14),
на предлог Већа Градске општине Обреновац, са седнице
одржане 27. новембра 2015. године, донела је

П Е ТУ ИЗ МЕН У
OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

1.595.093.881
1.595.093.881

БУЏЕТ 2015

I

1.595.093.881

Порез на доходак грађана

711

389.496.858

Порез на приход од самосталних
делатности

7111

45.615.904

Порез на зараде

7111

343.880.954

Порез на наслеђе и поклон

7133

5.800.000

Порез на пренос апсолутних права

7134

37.724.518

Tрансфери од Града

733

522.722.500

Текући трансфери од Републике

7331

212.205.000

7

427.145.005

Порез на земљиште

у динарима

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1

ОБРЕНОВАЦ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

317.278.637

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

1.2. Изворни приходи

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

90.525.856

Примања од задуживања

Председник
Спасоје Живановић, ср.

1

-317.278.637

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-266, 27. новембра 2015. године

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Обреновац за 2015.
годину („Службени лист Града Београда”, бр. 103/14, 8/15,
23/15, 32/15 и 55/15) члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске
општине Обреновац за 2015. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

154.316.728
-317.278.637

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

Издаци за отплату главнице дуга

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ГРОЦКА

1.912.372.518
1.758.055.790

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

РЕШЕЊЕ

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

3. децембар 2015.

711147

Порез на имовину

7131

291.970.514

Накнада за коришћење грађев.
земљишта

7415

7.600.000

Приходи од закупа пословног
простора

7421

51.400.290

Комуналне таксе

7145

28.000.000

Комуналне таксе

7161

19.000.000

Комуналне таксе

7415

2.052.149

Камате

7411

5.000.000

Приходи које својом делатношћу
оствaри Управа ГО

7423

5.974.554

Административне таксе

7422

2.500.000

Новчане и мандатне казне

743

630.500

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

744

3.742.444

Мешовити приходи

7451

5.974.554

Мешовити приходи – добит ЈП

745

1.300.000

Закупнина за стан у државној
својини

745

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

2

Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

3

Примања од продаје финансијске
имовине и задуживања

9

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
1

Вишак прихода

2.000.000

90.525.856
257.482.781
257.482.781
1.943.102.518

3. децембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
у дин.
Ек.кл.

ОПИС

Средства из
буџета

Структура
у%

2

3

4

1
4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

776.148.144

Средства из
других извора
5

Укупна
средства
6

44,14

982.182.065

1.758.330.209

2.000.000

280.728.962

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

278.728.962

99,29

411

Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

222.850.208

100,00

222.850.208

412

Социјални доприноси на терет послодавца

40.241.777

100,00

40.241.777

413

Накнаде у натури

1.380.000

100,00

414

Социјална давања запосленима

2.427.875

54,83

415

Накнаде трошкова за запослене

9.579.347

100,00

9.579.347

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.049.755

100,00

2.049.755

417

Oдборнички додатак

200.000

100,00

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

313.984.049

38,14

509.272.999

823.257.048

90.680.240

82,27

19.544.117

110.224.357

1.201.500

100,00

72.883.238

88,48

9.490.127

82.373.365

1.380.000
2.000.000

4.427.875

200.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

100.132.827

30,13

232.240.654

332.373.481

425

Текуће поправке и одржавање

26.767.153

10,17

236.412.499

263.179.652

426

Материјал

22.319.091

65,83

11.585.602

33.904.693

44

ОТПЛАТА КАМАТА

5.150.000

100,00

5.150.000

441

Отплата домаћих камата

4.750.000

100,00

4.750.000

1.201.500

444

Пратећи трошкови задуживања

400.000

100,00

45

СУБВЕНЦИЈЕ

69.825.774

14,72

405.077.566

474.386.100

400.000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

67.297.808

14,40

399.913.292

467.211.100

454

Субвенције приватним предузећима

2.527.966

35,23

4.647.034

46

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

55.777.472

99,08

463

Трансфери осталим нивоима власти

20.801.562

97,57

465

Остале дотације и трансфери

34.975.910

100,00

7.175.000
56.294.712

517.240

21.318.802
34.975.910

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

8.751.481

15,42

48.014.300

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8.751.481

15,42

48.014.300

56.765.781

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

43.404.880

70,90

17.817.200

61.222.080

481

Дотације невладиним организацијама

11.937.380

67,24

5.817.200

482

Порези, обавезне таксе и казне

15.479.500

100,00

483

Новчане казне и пенали по решењима судова

485

Накнада штете нанете од стране државних органа

49
499

56.765.781

17.754.580
15.479.500

1.000.000

7,69

14.988.000

100,00

12.000.000

13.000.000

РЕЗЕРВЕ

525.526

100,00

525.526

Средства резерве

525.526

100,00

525.526

14.988.000

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

47.545.793

30,87

106.496.516

154.042.309

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

40.520.793

27,94

104.496.516

145.017.309

511

Зграде и грађевински објекти

30.308.767

26,38

84.594.788

114.903.555

512

Машине и опрема

9.482.026

49,23

9.779.192

19.261.218

0,00

5.642.536

5.642.536

730.000

14,01

4.480.000

5.210.000

7.025.000

77,84

2.000.000

9.025.000

2.000.000

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште

7.025.000

77,84

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

30.730.000

100,00

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

30.730.000

100,00

30.730.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

30.730.000

100,00

30.730.000

854.423.937

43,97

6

УКУПНО

9.025.000
30.730.000

1.088.678.581

1.943.102.518

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 317.278.637 динара и отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу од 30.730.000 динара планирано је да се обезбеде из суфицита
2014. године у износу од 257.482.781 динар и примања од задуживања у износу од 90.525.856 динара”.

Број 73 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. децембар 2015.

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

ФУНКЦИЈА

Средства из
буџета

Структура
%

2

3

4

1
000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

040

Породица и деца

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

6.297.028

28,94

500.000

100,00

4.516.218

82,77

Средства из
других извора

Укупна
средства

5

6

15.459.035

21.756.063

940.000

5.456.218

500.000

1.280.810

8,11

14.519.035

15.799.845

364.608.509

85,99

59.388.682

423.997.191

75.064.526

100,00

75.064.526

130

Опште услуге

231.511.726

81,06

54.096.415

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

22.152.257

80,72

5.292.267

170

Трансакције јавног дуга

35.880.000

100,00

285.608.141
27.444.524
35.880.000

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

7.566.000

100,00

7.566.000

330

Судови

7.566.000

100,00

7.566.000

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

4.578.686

49,63

421

Пољопривреда

1.813.150

100,00

490

Економски послови некласификовани на другом месту

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.647.034

9.225.720
1.813.150

2.765.536

37,31

4.647.034

7.412.570

21.100.000

23,61

68.263.776

89.363.776

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

21.100.000

23,61

68.263.776

89.363.776

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

379.368.420

29,93

888.006.279

1.267.374.699

620

Развој заједнице

320.604.387

28,11

820.106.279

1.140.710.666

640

Улична расвета

58.764.033

46,39

67.900.000

126.664.033

700

ЗДРАВСТВО

3.480.000

100,00

760

Здравство некласификовано на другом месту

3.480.000

100,00

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

43.659.560

48,58

46.205.175

89.864.735

810

Услуга рекреације и спорта

14.469.889

25,66

41.913.298

56.383.187

820

Услуга културе

14.278.671

76,89

4.291.877

830

Услуге емитовања и издаваштва

14.911.000

100,00

900

ОБРАЗОВАЊЕ

23.765.734

77,99

6.708.600

30.474.334

912

Основно образовање

20.417.234

97,53

517.240

20.934.474

980

Образовање некласификовано на другом месту

3.348.500

35,10

6.191.360

9.539.860

854.423.937

43,97

1.088.678.581

1.943.102.518

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.480.000
3.480.000

18.570.548
14.911.000

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм

Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

Назив
3
Програм 1. Локални развој и просторно
планирање

1101-1001

ПРОЈЕКАТ – Уређење Баричке реке

1101-1002

ПРОЈЕКАТ – Уређење канала Купинац

1101-1003

ПРОЈЕКАТ – Уклањање Базне хемије

1101-1004

ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних површина

1101-1005

ПРОЈЕКАТ – Уређење парка између насеља Сава и Ројковац

1101-1006

ПРОЈЕКАТ-Уређење терена на локацији Влашка башта

0601

Програм 2. Комунална делатност

Средства из
буџета
4
6.480.000

Средства из
осталих
извора
5

Укупна средства
6

152.700.000

159.180.000

29.000.000

29.000.000

2.000.000

2.000.000

121.700.000

121.700.000

5.000.000

5.000.000

480.000

480.000

1.000.000

1.000.000

159.557.579

479.520.167

639.077.746

0601-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

10.000.000

5.000.000

15.000.000

0601-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јавна хигијена

69.987.073

0601-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Уређење и одржавање зеленила

80.000.000

80.000.000

58.664.033

52.000.000

110.664.033

925.000

18.622.000

19.547.000

20.000.000

20.000.000

0601-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јавна расвета

0601-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остале комуналне услуге

0601-1001

ПРОЈЕКАТ – Санација изолације цевовода и надземног дела вреловода

0601-1002

ПРОЈЕКАТ – Набавка булдозера на лизинг

0601-1003

69.987.073

6.000.000

6.000.000

ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција постројења за прераду воде

11.931.000

11.931.000

0601-1004

ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција хидротехничких обј. и обј. водов. и канализације

18.218.000

18.218.000

0601-1005

ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката

26.951.000

26.951.000

0601-1006

ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција водоводне мреже

39.433.000

39.433.000

0601-1007

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације и фекалних црпних станица

8.240.000

8.240.000

0601-1008

ПРОЈЕКАТ – Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу

6.050.000

6.050.000

3. децембар 2015.
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3
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ПРОЈЕКАТ – Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној

0601-1010

ПРОЈЕКАТ – Инвестиционо одржавање објеката водовода и канализације – набавка опреме

0601-1011

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција постројења за прераду отпадних вода – претходни и истражни радови

0601-1012

ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање прикључака грађана МЗ Дражевац и МЗ Конатице на водоводну
мрежу

0601-1013

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

0601-1014

ПРОЈЕКАТ – Изградња мреже јавне расвете

0601-1015

4.420.000

5

6

1.000.000

1.000.000

10.500.000

10.500.000

4.000.000

4.000.000

1.580.000

6.000.000

90.525.856

90.525.856

100.000

15.900.000

16.000.000

ПРОЈЕКАТ – Изградња СПА центра

7.332.212

32.023.788

39.356.000

0601-1016

ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ

2.025.000

0601-1018

ПРОЈЕКАТ – Санација СДГ – набавка резервних делова са уградњом за циркулационе пумпе

0601-1019

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању и ревитализацији ЈКП „Паркинг севрис”

620.784

3.444.261

2.555.739

6.000.000

960.000

28.369.000

29.329.000

0601-1020

ПРОЈЕКАТ – Набавка опреме – ЈКП „Обреновац”

0601-1021

ПРОЈЕКАТ – Уклањање дивљих депонија

1.000.000

0601-1022

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција старе бање

700.000

1501

2.025.000
620.784

1.000.000
700.000

Програм 3. Економска и развојна политика

2.765.536

4.647.034

7.412.570

1501-1001

ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање камате за кредите предузетницима

1.675.000

4.000.000

5.675.000

1501-1002

ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање доприноса за ПИО

852.966

647.034

1.500.000

1501-1003

ПРОЈЕКАТ – Развој и подршка предузетништву ГО Обреновац

237.570
0

1.813.150

0101

Програм 5.Развој пољопривреде

1.813.150

237.570

0101-1001

ПРОЈЕКАТ – Накнаде стрелцима у систему противградне заштите

0101-1003

ПРОЈЕКАТ – Одлазак на пољопривредне сајмове
Програм 6. Заштита животне средине

21.100.000

49.641.776

70.741.776

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање животном средином и природним вредностима

21.100.000

16.137.590

37.237.590

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

0401-1002

ПРОЈЕКАТ – Организовање едук. екол. програма за децу шк.узраста кроз екол. школе и кампове

0401-1003

ПРОЈЕКАТ – Замена дрвореда у ул. Вука Караџића

0401

342.000

342.000

1.471.150

1.471.150

1.871.300

1.871.300

30.400.886

30.400.886

1.232.000

1.232.000

Програм 7. Путна инфраструктура

15.420.000

182.371.000

197.791.000

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање путева

13.400.000

167.871.000

181.271.000

0701-1001

ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе

70.000

5.000.000

5.070.000

0701-1002

ПРОЈЕКАТ – Изградња улице Краља Александра

200.000

9.500.000

9.700.000

0701-1003

ПРОЈЕКАТ – Изградња градских улица

6.708.600

45.120.889

0701

2002

Програм 9. Основно образовање

1.750.000
38.412.289

1.750.000

2002-1001

ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај ученика

2002-1002

ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ

2002-1003

ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика

2002-1005

ПРОЈЕКАТ – Превоз на републичка и међународна такмичења

2002-1006

ПРОЈЕКАТ – Изградња фискултурне сале

2002-1007

ПРОЈЕКАТ – Полигон за саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског и предшколског узраста

2002-1008

ПРОЈЕКАТ – Такмичење „Шта знаш о саобраћају”

105.672

2002-1009

ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације

344.500

2002-1010

ПРОЈЕКАТ – Унапређење саобраћајног образовања и васпитања и превентивно промотивне активности у области безбедности саобраћаја
Програм 11. Социјална и дечија заштита

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Социјалне помоћи

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка социо-хуманитарним оганизацијама

300.000

300.000

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Активности Црвеног крста

0901-1001

ПРОЈЕКАТ – Фонд „Иван Батинић”

500.000

500.000

0901-1002

ПРОЈЕКАТ – „Предах услуга”

980.810

980.810

0901

3.000.000

3.000.000
500.000

17.311.562
17.240
17.632.555
18.000

500.000
17.311.562
17.240
17.632.555

2.991.360

3.009.360
105.672
344.500

3.200.000

3.200.000

6.297.028

15.459.035

21.756.063

2.356.218

940.000

3.296.218

2.160.000

600.000
2.160.000

0901-1003

ПРОЈЕКАТ – Подршка поплављеним породицама смештеним у колективним центрима

5.219.035

5.219.035

0901-1004

ПРОЈЕКАТ – Подршка бившим радницима Прве Искре, Боре Марковић и Посавине

4.000.000

4.000.000

0901-1005

ПРОЈЕКАТ – Интервентне мере у циљу заштите најугроженијих грађана

5.000.000

5.000.000

1801

Програм 12. Примарна здравствена заштита

3.480.000

1801-1001

ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља

3.480.000
14.678.671

5.291.877

19.970.548

1201-1001

ПРОЈЕКАТ – Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане

3.832.205

162.760

3.994.965

1201-1002

ПРОЈЕКАТ – Конкурс за невладине организације

1.200.000

2.055.000

3.255.000

1201-1003

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

8.992.466

2.074.117

11.066.583

1201-1004

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта касационог суда у објекат библиотеке

1201-1005

ПРОЈЕКАТ – Одржавање објеката по месним заједницама

1.000.000

1.000.000

1201-1006

ПРОЈЕКАТ – Промоција културно уметничког
стваралаштва ГО Обреновац

1201

Програм 13. Развој културе

1201-1007
1301

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине у објекат музеја
Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

1301-1001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

0

3.480.000
3.480.000

200.000

200.000

254.000

254.000

200.000

200.000

14.469.889

118.180.872

132.650.761

4.750.000

1.551.500

6.301.500

38.000.000

38.000.000
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1301-1002

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција базена у Обреновцу

1301-1003

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

1301-1004

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма спортских манифестација

1301-1005

ПРОЈЕКАТ – Асистент у настави

5

6

76.267.574

76.267.574

8.999.995

426.798

9.426.793

1.935.000

1.935.000

Програм 15. Локална самоуправа

569.949.795

74.158.220

644.108.015

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

446.828.452

54.096.415

500.924.867

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Месне заједнице

19.661.542

5.242.267

24.903.809

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање јавним дугом

35.880.000

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Општинско јавно правобранилаштво

0602-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Информисање

0602-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Канцеларија за младе

1.635.715

0602-1001

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде и студентске стипендије

2.986.000

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању и ревитализацији ЈП СКЦ

0602

УКУПНО:

719.894

719.894

35.880.000

7.566.000

7.566.000

14.911.000

14.911.000
50.000

1.685.715
2.986.000

40.481.086

14.769.538

55.250.624

854.423.937

1.088.678.581

1.943.102.518

Раздео

Глава

Функција

Програмска
класификација

Економска
класификација

Члан 5.
У Посебном делу Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину, члан 6. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 854.423.937 динара и средства из осталих извора корисника буџета у износу од
1.088.678.581 динар, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

1

2

3

4

5

1

ОПИС

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
средства

6

7

8

9

СКУПШТИНА ГО ОБРЕНОВАЦ
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.148.000

6.148.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.134.000

1.134.000

413

Накнаде у натури

10.000

10.000

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

180.000

180.000

417

Одборнички додатак

200.000

200.000

422

Трошкови путовања

11.000

11.000

423

Услуге по уговору
* Одборнички додатак 11.500.000 динара
* Накнада у висини разлике у заради 1.340.000 динара
*Функционерски додатак 630.000 динара
* Накн. чл. радних тела Скупштине 1.228.000 динара
* Накнада председницима и заменицима председника Савета МЗ 8.100.000 динара
* Репрезентација и снимање седница Скупштине 140.000 динара

22.938.000

22.938.000

1.090.000

1.090.000

31.711.000

31.711.000

31.711.000

31.711.000

01 – Приходи из буџета

31.711.000

31.711.000

Свега за раздео 1

31.711.000

31.711.000

465

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 110
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску
активност ПА 0001
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 15

2

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ОБРЕНОВАЦ
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

27.440.000

27.440.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.987.000

4.987.000

413

Накнаде у натури

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
* Накнаде члановима радних тела Већа 4.833.719 динара
* Репрезентација и поклони 740.081 динара
* Остале опште услуге 106.200 динара

90.000

90.000

700.000

700.000

160.000

160.000

5.680.000

5.680.000

3. децембар 2015.
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3

4
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5

6

465

Остале дотације и трансфери

485

Отале накнаде штете
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7

8

3.473.000

9
3.473.000

298.000

298.000

525.526

525.526

43.353.526

43.353.526

43.353.526

43.353.526

01 – Приходи из буџета

43.353.526

43.353.526

Свега за раздео 2

43.353.526

43.353.526

49912 Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 110
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску
активност ПА 0001
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 15

3

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ОБРЕНОВАЦ
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

Програмска активност 0004Општинско јавно правобранилаштво

330

Судови
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

5.469.000

5.469.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

993.000

993.000

413

Накнаде у натури

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

20.000

20.000

178.000

178.000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

1.000

1.000

67.140

67.140

426

Материјал

198.465

198.465

465

Остале дотације и трансфери

639.395

639.395

7.566.000

7.566.000

7.566.000

7.566.000

Извори финансирања за функцију 330
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску
активност ПА 0004
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 15

4

01 – Приходи из буџета

7.566.000

7.566.000

Свега за раздео 3

7.566.000

7.566.000

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001Функционисање локалне самоуправе и градских општине

130

Опште услуге
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

97.950.000

97.950.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17.600.000

17.600.000

413

Накнаде у натури

800.000

800.000

414

Социјална давања запосленима

647.875

647.875

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

5.687.347

5.687.347

416

Јубиларне награде

500.000

421

Стални трошкови

15.620.700

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
* Tекуће поправке и одржавање – редовна делатност 8.479.778 динара
*Tекуће поправке и одржавање – зграда ХЕЛП – а 3.000.530 динара

426
465

500.000
19.370.300

34.991.000

4.820.000

17.876.000

375.000
13.056.000

375.000

540.000

2.000.000

2.540.000

8.479.778

3.000.530

11.480.308

Мaтеријал

11.438.000

734.000

Остале дотације и трансфери

11.225.000

12.172.000
11.225.000

482

Порези обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали

1.000.000

185.000
12.000.000

13.000.000

185.000

512

Машине и опрема

3.857.026

6.191.585

10.048.611

515

Нематеријална имовина

4.480.000

4.480.000

Извори финансирања за функцију 130
01 – Приходи из буџета

188.961.726

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
160

188.961.726
7.300.000

7.300.000

45.296.415

45.296.415

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
481

Финансирање редовног рада политичких субјеката

855.000

855.000

855.000

855.000

Извори финансирања за функцију 160
01 – Приходи из буџета
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Извори финансирања за програмску
активност ПА 0001
01 – Приходи из буџета

189.816.726

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0602-0003

189.816.726
7.300.000

7.300.000

45.296.415

45.296.415

Програмска активност 0003Управљање јавним дугом

170

Трансакције јавног дуга
441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

2.800.000

2.800.000

200.000

200.000

10.500.000

10.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

Извори финансирања за функцију 170
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску
активност ПА 0003
01 – Приходи из буџета
0602-0006

Програмска активност 0006Информисање

830

Услуге емитовања и штампања
423

Услуге по уговору

6.911.000

6.911.000

465

Остале текуће дотације и трансфери

8.000.000

8.000.000

14.911.000

14.911.000

14.911.000

14.911.000

582.857

Извори финансирања за функцију 830
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску
активност ПА 0006
01 – Приходи из буџета
0602-0007

Програмска активност 0007Канцеларија за младе

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423

Услуге по уговору

582.857

424

Специјализоване услуге

275.204

275.204

426

Материјал

124.796

124.796

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

52.858

50.000

600.000

102.858
600.000

Извори финансирања за функцију 160
01 – Приходи из буџета

1.635.715

07 – Донације од осталих нивоа власти

1.635.715
50.000

50.000

Извори финансирања за програмску
активност ПА 0007
01 – Приходи из буџета

1.635.715

07 – Донације од осталих нивоа власти
0602-1001

1.635.715
50.000

50.000

Пројекат: Студентске награде и студентске стипендије 1001

980

Образовање некласификовано на другом месту
472

Студентске награде и стипендије

2.986.000

2.986.000

2.986.000

2.986.000

2.986.000

2.986.000

Извори финансирања за функцију 980
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1001
01 – Приходи из буџета
0602-1002

Пројекат: Подршка функционисању и ревитализацији ЈП СКЦ 1002

620

Развој зајединице
451

Текуће субвенције ЈП СКЦ

40.481.086

14.769.538

55.250.624

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

40.481.086

40.481.086

07 – Донације од осталих нивоа власти

7.499.085

7.499.085

13 – Вишак прихода

7.270.453

7.270.453

Извори финансирања за Пројекат 1002
01 – Приходи из буџета

40.481.086

40.481.086

07 – Донације од осталих нивоа власти

7.499.085

7.499.085

13 – Вишак прихода

7.270.453

7.270.453

Извори финансирања за Програм 15
01 – Приходи из буџета

1101

263.330.527

263.330.527

07 – Донације од осталих нивоа власти

14.849.085

14.849.085

13 – Вишак прихода

52.566.868

52.566.868

ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
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Пројекат 1003-Уклањање Базне хемије

620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

390.000

390.000

1.310.000

1.310.000

Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Процењени вишак прихода

500.000

500.000

1.200.000

1.200.000

Извори финансирања за Пројекат 1003
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

500.000

500.000

1.200.000

1.200.000

Извори финансирања за Програм 1
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0601

500.000

500.000

1.200.000

1.200.000

5.000.000

15.000.000

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0002

Програмска активност 0002 – Управљање отпадним водама

620

Развој заједнице
424

Одржавање објеката кишне канализације

10.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

10.000.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

10.000.000
5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0002
01 – Приходи из буџета

10.000.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
0601-0008

10.000.000
5.000.000

5.000.000

Програмска активност 0008 – Јавна хигијена

620

Развој заједнице
424

Одржавање јавне комуналне хигијене

69.987.073

69.987.073

69.987.073

69.987.073

69.987.073

69.987.073

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0008
01 – Приходи из буџета
0601-0009
620

Програмска активност 0009 – Уређење и одржавање зеленила
424

Одржавање јавних зелених површина

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

620.784

620.784

620.784

620.784

620.784

620.784

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

11.931.000

11.931.000

11.931.000

11.931.000

Извори финансирања за функцију 620
07-Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0009
07-Донације од осталих нивоа власти
0601-1001

Пројекат 1001 – Санација изолације и цевовода надземног дела вреловода

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Топловод
Извори финансирања за функцију 620
07-Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1001
07-Донације од осталих нивоа власти

0601-1018

Пројекат 1018 – Санација СДГ-Набавка резервних делова са уградњом за циркулационе пумпе

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Топловод
Извори финансирања за функцију 620
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1018
13 – Вишак прихода

0601-1002

Пројекат 1002 – Набавка булдозера на лизинг

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Обреновац
Извори финансирања за функцију 620
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1002
13 – Вишак прихода

0601-1003

Пројекат 1003 – Санација и реконструкција постројења за прераду воде

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализација
Извори финансирања за функцију 620
13 – Вишак прихода
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Извори финансирања за Пројекат 1003
13 – Вишак прихода
0601-1004

11.931.000

11.931.000

18.218.000

18.218.000

16.200.000

16.200.000

2.018.000

2.018.000

16.200.000

16.200.000

2.018.000

2.018.000

26.951.000

26.951.000

Пројекат 1004 – Санација и реконструкција хидротехничких објеката и објеката
водовода и канализације

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1004
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

0601-1005

Пројекат 1005 – Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
* Изградња секундарне водоводне мреже у Дражевцу -4.761.000 динара
* Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама – 9.400.000 динара
*Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу -2.690.000 динара
*Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја по
захтевима МЗ – 600.000 динара
*Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Шљивице – 500.000 динара
*Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама – пројектна
документација – 4.000.000 динара
*Изградња секундарне водоводне мреже у улици Чеде Тодоровића у Звечкој – пројектна документација – 1.000.000 динара
*Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама – 3.000.000 динара
*Изградња пумпне станице у Стублинама – 1.000.000 динара
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

9.000.000

9.000.000

17.951.000

17.951.000

Извори финансирања за Пројекат 1005
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0601-1006

9.000.000

9.000.000

17.951.000

17.951.000

39.433.000

39.433.000

38.983.000

38.983.000

450.000

450.000

38.983.000

38.983.000

450.000

450.000

8.240.000

8.240.000

7.500.000

7.500.000

740.000

740.000

7.500.000

7.500.000

740.000

740.000

6.050.000

6.050.000

Пројекат 1006 – Санација и реконструкција водоводне мреже

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
*Санација цевовода у ул. Краља Александра и Ђачког батаљона – 36.600.000 динара
*Санација цевовода у Малој Моштаници – 2.383.000 динара
*Реконструкција цевовода дуж Баричке реке – 450.000 динара
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Процењени вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1006
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Процењени вишак прихода

0601-1007

Пројекат 1007 – Изградња фекалне канализације и ФЦС

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
*Набавка дизел агрегата – 740.000 динара
*Изградња фекалне канализације у Звечкој – пројектна документација – 2.500.000
динара
*Изградња фекалне канализације у насељу Шљивице – пројектна документација –
1.500.000 динара
*Изградња фекалне црпне станице и фекалне каналиазције у ул. Браће Југовића –
пројектна документација – 1.500.000 динара
*Генерални пројекат фекалне канализације у Баричу – 2.000.000 динара
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1007
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

0601-1008

Пројекат 1008 – Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу

620

Развој заједнице
451

Kaпиталне субвенције ЈКП Водовод и канализације
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти

3.000.000

3.000.000

13 – Вишак прихода

3.050.000

3.050.000

Извори финансирања за Пројекат 1008
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07 – Донације од осталих нивоа власти

3.000.000

3.000.000

13 – Вишак прихода

3.050.000

3.050.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

10.500.000

10.500.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

8.500.000

8.500.000

13 – Вишак прихода

2.000.000

2.000.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

8.500.000

8.500.000

13 – Вишак прихода

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.580.000

6.000.000

Пројекат 1009 – Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1009
07 – Донације од осталих нивоа власти

0601-1010

Пројекат 1010 – Инвестиционо одржавање објеката водовода и канализације – набавка
опреме

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализацијa
Извори финансирања за функцију 620

Извори финансирања за Пројекат 1010

0601-1011

Пројекат 1011 – Постројење за прераду отпадних вода – претходни и истражни радови

620

Развој заједнице
451

Текуће субвенције ЈКП Водовод и канализација
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1011
07 – Донације од осталих нивоа власти

0601-1012

Пројекат 1012 – Субвенционисање прикључака грађана МЗ Дражевац и МЗ Конатице
на водоводну мрежу

620

Развој заједнице
451

Текуће субвенције ЈКП Водовод и канализација

4.420.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

4.420.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

4.420.000
1.580.000

1.580.000

Извори финансирања за Пројекат 1012
01 – Приходи из буџета

4.420.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
0601-1013

4.420.000
1.580.000

1.580.000

90.525.856

90.525.856

90.525.856

90.525.856

90.525.856

90.525.856

2.555.739

6.000.000

2.555.739

2.555.739

2.555.739

2.555.739

28.369.000

29.329.000

8.369.000

8.369.000

20.000.000

20.000.000

8.369.000

8.369.000

20.000.000

20.000.000

Пројекат 1013 – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализација
Извори финансирања за функцију 620
10 – Примања од домаћих задуживања
Извори финансирања за Пројекат 1013
10 – Примања од домаћих задуживања

0601-1019

Пројекат 1019 – Подршка функционисању и ревитализацији ЈКП „Паркинг сервис”

620

Развој заједнице
451

Текуће субвенције ЈКП „Паркинг сервис”

3.444.261

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

3.444.261

13 – Вишак прихода

3.444.261

Извори финансирања за Пројекат 1019
01 – Приходи из буџета

3.444.261

13 – Вишак прихода
0601-1020

3.444.261

Пројекат 1020 – Набавка опреме – ЈКП „Обреновац”

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈКП Обреновац

960.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

960.000

13 – Вишак прихода
07 – Донације од осталих нивоа власти

960.000

Извори финансирања за Пројекат 1020
01 – Приходи из буџета
13 – Вишак прихода
07 – Донације од осталих нивоа власти

960.000

960.000
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Развој заједнице

620
424

Уклањање дивљих депонија

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1021
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 2
01 – Приходи из буџета

89.811.334

89.811.334

07 – Донације од осталих нивоа власти

214.763.000

214.763.000

10 – Примања од домаћих задуживања

90.525.856

90.525.856

13 – Вишак прихода

55.685.523

55.685.523

4.000.000

5.675.000

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501
1501-1001
490
454

Пројекат 1001Субвенционисање камате за кредите предузетницима
Економски послови некласификовани
на другом месту
Текуће субвенције приватним предузетницима

1.675.000

Извори финансирања за функцију 490
01 – Приходи из буџета

1.675.000

13 – Вишак прихода

1.675.000
4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за Пројекат 1001
01 – Приходи из буџета

1.675.000

13 – Вишак прихода

1.675.000
4.000.000

4.000.000

647.034

1.500.000

Пројекат 1002 – Субвенционисање доприноса за ПИО

1501-1002

Економски послови некласификовани на другом месту

490
454

Текуће субвенције приватним предузетницима

852.966

Извори финансирања за функцију 490
01 – Приходи из буџета

852.966

13 – Вишак прихода

852.966
647.034

647.034

Извори финансирања за Пројекат 1002
01 – Приходи из буџета

852.966

13 – Вишак прихода

852.966
647.034

647.034

Пројекат 1003 – Развој и подршка предузетништву ГО Обреновац

1501-1003

Економски послови некласификовани на другом месту

490
481

Дотације невладиним организацијама

237.570

Извори финансирања за функцију 490
01 – Приходи из буџета

237.570

Извори финансирања за Пројекат 1003
01 – Приходи из буџета

237.570

Извори финансирања за Програм 3
01 – Приходи из буџета

2.765.536

13 – Вишак прихода

2.765.536
4.647.034

4.647.034

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101

Пројекат 1001 – Накнада стрелцима у систему Противградне заштите

0101-1001

Пољопривреда

421
423

Накнада стрелцима

342.000

342.000

342.000

342.000

342.000

342.000

1.461.150

1.461.150

10.000

10.000

1.471.150

1.471.150

1.471.150

1.471.150

1.813.150

1.813.150

Извори финансирања за функцију 421
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1001
01 – Приходи из буџета
Пројекат 1003 – Одлазак на пољопривредне сајмове

0101-1003

Пољопривреда

421
424

Специјализоване услуге

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 421
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1003
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 5
01 – Приходи из буџета

0401
0401-1002

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Пројекат 1002 – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског
узраста кроз еколошке школе и кампове за 2015.годину

3. децембар 2015.
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Заштита животне средине некласификована на другом месту
451

Текуће субвенције ост. јав. неф. пред.

30.400.886

30.400.886

25.668.350

25.668.350

4.732.536

4.732.536

25.668.350

25.668.350

4.732.536

4.732.536

25.668.350

25.668.350

4.732.536

4.732.536

Извори финансирања за функцију 560
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1002
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Програм 6
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
2002

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001

Пројекат 1001-Исхрана и смештај ученика

912

Основно образовање
472

Исхрана и смештај
*Исхрана и смештај ученика-Дом -2.700.000 динара
*Исхрана ученика-300.000 динара

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 912
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1001
01 – Приходи из буџета
2002-1002

Пројекат 1002-Текуће поправке и одржавање основних школа

912

Основно образовање
463

Текуће поправке и одржавање основних школа

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 912
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1002
13 – Вишак прихода
2002-1003

Пројекат 1003-Превоз ученика

912

Основно образовање
463

Превоз ученика

17.311.562

17.311.562

17.311.562

17.311.562

17.311.562

17.311.562

Извори финансирања за функцију 912
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1003
01 – Приходи из буџета
2002-1005

Пројекат 1005-Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

912

Основно образовање
463

Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

17.240

17.240

17.240

17.240

17.240

17.240

Извори финансирања за функцију 912
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1005
13 – Вишак прихода
2002-1007

Пројекат 1007-Полигон за саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског
и предшколског узраста

980

Образовање некласификовано на другом месту
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

512

Опрема за образовање

18.000

219.120

219.120

158.400

176.400

399.360

399.360

2.214.480

2.214.480

2.991.360

2.991.360

2.991.360

2.991.360

Извори финансирања за функцију 980
01 – Приходи из буџета

18.000

13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1007
13 – Вишак прихода
01 – Приходи из буџета
2002-1008

18.000

Пројекат 1008 – „Шта знаш о саобраћају”

912

Основно образовање
423

Услуге по уговору

69.690

69.690

426

Материјал

24.077

24.077

472

Ученичке награде

11.905

Извори финансирања за функцију 912
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1008

105.672

105.672
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105.672

105.672

344.500

344.500

344.500

344.500

344.500

344.500

Пројекат 1009-„Награде ђацима генерације”

980

Образовање некласификовано на другом месту
472

Образовање некласификовано на другом месту
Извори финансирања за функцију 980
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1009
01 – Приходи из буџета

2002-1010

Пројекат 1010-Унапређење саобраћајног образовања и васпитања и превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

980

Образовање некласификовано на другом месту
423

Услуге по уговору

1.500.000

1.500.000

511

Пројектна документација

1.700.000

1.700.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

Извори финансирања за функцију 980
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1010
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програм 9
01 – Приходи из буџета

0901

20.779.734

20.779.734

07 – Донације од осталих нивоа власти

3.200.000

3.200.000

13 – Вишак прихода

3.508.600

3.508.600

940.000

3.296.218

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
* Накнаде из буџета у случају смрти
– 688.100 динара/01/
– 100.000 динара/07/
*Накнаде из буџета за станoвање и живот
– 1.388.353,00 динара /01/
-400.000 динара /07/
-50.000 динара /13/
* Накнада за децу и породицу 23.810 динара/01/
*Једнократна помоћ 255.955 динара /01/
*Jeднократна помоћ 390.000 динара /07/

2.356.218

Извори финансирања за функцију 070
01 – Приходи из буџета

2.356.218

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

2.356.218
890.000

890.000

50.000

50.000

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0001
01 – Приходи из буџета

2.356.218

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0901-0003

2.356.218
890.000

890.000

50.000

50.000

300.000

600.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Програмска активност 0003 -Подршка социо-хуманитарним организацијама

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

*Удружења бораца и ратних војних инвалида 300.000 динара
*Национални савет ромске националне мањине 300.000 динара

300.000

Извори финансирања за функцију 090
01 – Приходи из буџета

300.000

13 – Вишак прихода

300.000

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0003
01 – Приходи из буџета

300.000

13 – Вишак прихода
0901-0005

300.000

Програмска активност 0005 – Активности Црвеног крста

070

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
481

Дотације Црвеном крсту Србије

2.160.000

2.160.000

2.160.000

2.160.000

2.160.000

2.160.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 070
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0005
01 – Приходи из буџета
0901-1001

Пројекат 1001 – Фонд „Иван Батинић”

040

Породица и деца
481

Дотације осталим непрофитним институцијама
Извори финансирања за функцију 040
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат – 1001

3. децембар 2015.
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500.000

500.000

980.810

980.810

980.810

980.810

980.810

980.810

Пројекат 1002 – „Предах услуга”

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат – 1002
01 – Приходи из буџета

0901-1003

Пројекат 1003 – Подршка поплављеним породицама смештеним у колективне центре

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
426

5.219.035

5.219.035

08 – Донације од невладиних организација и појединаца

2.835.635

2.835.635

13 – Вишак прихода

2.383.400

2.383.400

08 – Донације од невладиних организација и појединаца

2.835.635

2.835.635

13 – Вишак прихода

2.383.400

2.383.400

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Храна
Извори финансирања за функцију 090

Извори финансирања за Пројекат – 1003

0901-1004

Пројекат 1004 – Подршка бившим радницима Прве Искре, Боре Марковић и Посавине

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнада из буџета за становање и живот
Извори финансирања за функцију 090
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат – 1004
13 – Вишак прихода

0901-1005

Пројекат 1005 – Интервентне мере у циљу заштите најугроженијих грађана

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнада из буџета за становање и живот
Извори финансирања за функцију 090
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат – 1005
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Програм 11
01 – Приходи из буџета

6.297.028

07 – Донације од осталих нивоа власти
08 – Донације од невладиних организација и појединаца
13 – Вишак прихода
1801

6.297.028
890.000

890.000

2.835.635

2.835.635

11.733.400

11.733.400

ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-1001

Пројекат 1001 – Заједно до здравља

760

Здравство некласификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

3.480.000

3.480.000

3.480.000

3.480.000

3.480.000

3.480.000

3.480.000

3.480.000

Извори финансирања за функцију 760
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат – 1001
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 12
01 – Приходи из буџета
1201

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-1001

Пројекат 1001 – Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане

820

Услуге културе
421

Стални трошкови

792.160

423

Услуге по уговору

1.287.240

792.160

424

Специјализоване услуге

831.280

831.280

426

Материјал

921.525

921.525

162.760

1.450.000

Извори финансирања за функцију 820
01 – Приходи из буџета

3.832.205

3.832.205
162.760

13 – Вишак прихода

162.760

Извори финансирања за Пројекат – 1001
01 – Приходи из буџета
13 – Вишак прихода
1201-1002
820

Пројекат 1002 – Конкурс за невладине организације
Услуге културе

3.832.205

3.832.205
162.760

162.760
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Дотације невладиним организацијама
* Дотације КУД 1.000.000 динара
* Дотације невладиним организацијама 230.700 динара
* Дотације верским организацијама 2.000.000 динара
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7
1.200.000

Накнада из буџета за културу

8

9

2.030.700

3.230.700

24.300

24.300

2.055.000

2.055.000

2.055.000

2.055.000

2.074.117

11.066.583

Извори финансирања за функцију 820
01 – Приходи из буџета

1.200.000

13 – Вишак прихода

1.200.000

Извори финансирања за Пројекат – 1002
01 – Приходи из буџета

1.200.000

13 – Вишак прихода
1201-1003

1.200.000

Пројекат 1003 – Реализације посебног годишњег програма културних манифестација

820

Услуге културе
451

Текуће субвенције ЈП СКЦ

8.992.466

Извори финансирања за функцију 820
01 – Приходи из буџета

8.992.466

07 – Донације од осталих нивоа власти

8.992.466
2.074.117

2.074.117

Извори финансирања за Пројекат – 1003
01 – Приходи из буџета

8.992.466

07 – Донације од осталих нивоа власти
1201-1006

8.992.466
2.074.117

2.074.117

Пројекат 1006 – Промоција културно уметничког стваралаштва ГО Обреновац

820

Услуге културе
481

Дотације осталим удружењима грађана

254.000

254.000

254.000

254.000

254.000

254.000

Извори финансирања за функцију 820
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат – 1003
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 13
01 – Приходи из буџета

1301

14.278.671

14.278.671

07 – Донације од осталих нивоа власти

2.074.117

2.074.117

13 – Вишак прихода

2.217.760

2.217.760

1.551.500

6.301.500

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације осталим непрофитним
институцијама
* ФК Раднички 3.000.000 динара
* Спортски савез 3.301.500 динара
– 1.750.000 динара /01/
– 1.000.000 динара /13/
– 551.500 динара /07/

4.750.000

Извори финансирања за функцију 810
01 – Приходи из буџета

4.750.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

4.750.000
551.500

551.500

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0001
01 – Приходи из буџета
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
1301-1001

4.750.000

4.750.000
551.500

551.500

1.000.000

1.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

76.267.574

76.267.574

Пројекат 1001 – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

810

Услуге рекреације и спорта
472

Накнаде из буџета за децу и породицу
Извори финансирања за функцију 810
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат – 1001
07 – Донације од осталих нивоа власти

1301-1002

Пројекат 1002 – Реконструкција безена у Обреновцу

620

Развој заједнице
451

Капиталне субвенције ЈП СКЦ
* Реконструкција постројења на затвореном базену 32.470.000 динара
* Санација отвореног базена и завршетак реконструкције затвореног базена 40.000.000
динара
*Радови на унутрашњости затвореног базена – 3.797.574 динара
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти

35.331.650

35.331.650

13 – Вишак прихода

40.935.924

40.935.924
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Извори финансирања за Пројекат – 1002

1301-1003

07 – Донације од осталих нивоа власти

35.331.650

35.331.650

13 – Вишак прихода

40.935.924

40.935.924

Пројекат 1003 – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину
Обреновац

810

Услуге рекреације и спорта
423

Услуге по уговору

180.066

180.066

426

Материјал

439.828

439.828

481

Дотације невладиним организацијама

100.000

100.000

719.894

719.894

719.894

719.894

Извори финансирања за функцију 810
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат – 1003
01 – Приходи из буџета
1301-1004

Пројекат 1004 – Реализације посебног годишњег програма спортских манифестација

810

Услуге рекреације и спорта
451

Текуће субвенције ЈП СКЦ

8.999.995

426.798

9.426.793

Извори финансирања за функцију 810
01 – Приходи из буџета

8.999.995

07 – Донације од осталих нивоа власти

8.999.995
426.798

426.798

Извори финансирања за Пројекат – 1004
01 – Приходи из буџета

8.999.995

07 – Донације од осталих нивоа власти
1301-1004

8.999.995
426.798

426.798

1.935.000

1.935.000

1.935.000

1.935.000

1.935.000

1.935.000

Пројекат 1005 – Aсистент у настави

810

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат – 1005
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програм 14
01 – Приходи из буџета

14.469.889

14.469.889

07 – Донације од осталих нивоа власти

76.244.948

76.244.948

13 – Вишак прихода

41.935.924

41.935.924

Извори финансирања за раздео 4
01 – Приходи из буџета

417.025.869

07 – Донације од осталих нивоа власти
08 – Донације од невладиних организација и појединаца
10 – Примања од домаћих задуживања
13 – Вишак прихода
Свега за раздео 4.
1

417.025.869
338.189.500

338.189.500

2.835.635

2.835.635

90.525.856

90.525.856

178.227.645

178.227.645

417.025.869

609.778.636

1.026.804.505

Месне заједнице
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 – Месне заједнице

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

4.885.880

117.817

5.003.697

423

Услуге по уговору

1.128.800

307.247

1.436.047

424

Специјализоване услуге

7.574.120

425

Текуће поправке и одржавање

3.914.842

3.440.969

7.355.811

843.900

23.107

867.007

1.373.127

2.648.127

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе и казне

512

Машине и опрема

7.574.120

39.000
1.275.000

39.000

Извори финансирања за функцију 160
01 – Приходи из буџета

19.661.542

08 – Донације од невладиних организација и појединаца
13 – Вишак прихода

19.661.542
906.809

906.809

4.335.458

4.335.458

Извори финансирања за Програмску активност ПА 0002
01 – Приходи из буџета

19.661.542

08 – Донације од невладиних организација и појединаца
13 – Вишак прихода

19.661.542
906.809

906.809

4.335.458

4.335.458

Извори финансирања за Програм 15
01 – Приходи из буџета
08 – Донације од невладиних организација и појединаца
13 – Вишак прихода

19.661.542

19.661.542
906.809

906.809

4.335.458

4.335.458
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Извори финансирања за главу 1
01 – Приходи из буџета

19.661.542

08 – Донације од невладиних организација и појединаца
13 – Вишак прихода
Свега за главу 1
2

19.661.542

19.661.542
906.809

906.809

4.335.458

4.335.458

5.242.267

24.903.809

Јавно предузеће за изградњу
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001Функционисање локалне самоуправе и градских општинa

620

Развој заједнице
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

64.043.208

64.043.208

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.527.777

11.527.777

413

Накнаде у натури

300.000

300.000

414

Социјална давања запосленима

1.400.000

1.400.000

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

2.000.000

2.000.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

779.755

779.755

6.799.000

6.799.000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

5.790.000

5.790.000

465

Остале дотације и трансфери

7.855.015

7.855.015

482

Порези, обавезне таксе и казне

485

Накнада штете нанете од државних органа

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина – софтвери

500.000

500.000

10.962.445

10.962.445

100.000

100.000

5.790.000

5.790.000

4.080.000

4.080.000

14.500.000

14.500.000

2.500.000

2.500.000

470.000

470.000

139.397.200

139.397.200

139.397.200

139.397.200

1.950.000

1.950.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност
ПА-0001
01 – Приходи из буџета
0602-0003

Програмска активност 0003 – Управљање јавним дугом

170

Трансакције јавног дуга
441

Отплата камата домаћим банкама

444

Пратећи трошкови задуживања

611

Отплата главнице домаћим банкама

200.000

200.000

20.230.000

20.230.000

22.380.000

22.380.000

22.380.000

22.380.000

161.777.200

161.777.200

Извори финансирања за функцију 170
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност ПА-0003
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 15
01 – Приходи из буџета
1101

ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-1001

Пројекат 1001-Уређење Баричке реке

620

Развој заједнице
425

Текуће поправке и одржавање

13.000.000

13.000.000

511

Зграде и грађевински објекти

16.000.000

16.000.000

27.000.000

27.000.000

2.000.000

2.000.000

27.000.000

27.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1001
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
1101-1002

Пројекат 1002-Уређење канала Купинац

620

Развој заједнице
541

Земљиште
Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1002
07 – Донације од осталих нивоа власти

1101-1003
620

Пројекат 1003-Уклањање Базне хемије
Развој заједнице
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Специјализоване услуге
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120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Извори финансирања за функцију 620
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1003
07 – Донације од осталих нивоа власти
1101-1004

Пројекат 1004 – Уређење јавних површина

620

Развој заједнице
541

Земљиште

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

480.000

480.000

480.000

480.000

480.000

480.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1004
01 Приходи из буџета
1101-1005

Пројекат 1005 – Уређење парка између насеља Сава и Ројковац

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти – техничка документација
Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1005
01 Приходи из буџета

1101-1006

Пројекат 1006 – Уређење терена на локацији Влашка Башта

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1006
01 Приходи из буџета
Извор финансирања за Програм 1
01 Приходи из буџета

6.480.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0601

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0010

Програмска активност 0010 – Јавна расвета

640

6.480.000
149.000.000

149.000.000

2.000.000

2.000.000

Улична расвета
421

Стални трошкови – електрична енергија

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

57.000.000

57.000.000

400.000
1.264.033

400.000
47.000.000

48.264.033

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 640
01 – Приходи из буџета

58.664.033

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

58.664.033
49.000.000

49.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за Програмску активност -ПА 0010
01 – Приходи из буџета

58.664.033

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0601-0014

58.664.033
49.000.000

49.000.000

3.000.000

3.000.000

Програмска активност 0014-Остале комуналне услуге

620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору – тестирање Бањске бушотине

475.000

475.000

425

Текуће поправке и одржавање-Бањска бушотина

450.000

450.000

925.000

925.000

925.000

925.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програмску активност -ПА 0014
01 – Приходи из буџета
0601-1014

Пројекат 1014-Изградња мреже јавне расвете

640

Улична расвета
511

Зграде и грађевински објекти – електро мреже

100.000

15.900.000

16.000.000

15.900.000

15.900.000

15.900.000

15.900.000

Извори финансирања за функцију 640
01 – Приходи из буџета

100.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

100.000

Извори финансирања за Пројекат 1014
01 – Приходи из буџета
07 – Донације од осталих нивоа власти

100.000

100.000
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Пројекат 1015-Изградња СПА-центра

620

Развој заједнице
425

Текуће поправке и одржавање – ограда

511

Зграде и грађевински објекти – СПА центар

356.000
6.976.212

356.000
32.023.788

39.000.000

32.023.788

32.023.788

32.023.788

32.023.788

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

7.332.212

13 – Вишак прихода

7.332.212

Извори финансирања за Пројекат 1015
01 – Приходи из буџета

7.332.212

13 – Вишак прихода
0601-1016

7.332.212

Пројекат 1016-Проширење гробаља по МЗ

620

Развој заједнице
541

Земљиште – сеоска гробља

2.025.000

2.025.000

2.025.000

2.025.000

2.025.000

2.025.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1016
01 – Приходи из буџета
0601-1022

Пројекат 1022-Реконструкција старе бање

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1022
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 2
01 – Приходи из буџета

0701

69.746.245

69.746.245

07 – Донације од осталих нивоа власти

64.900.000

64.900.000

13 – Вишак прихода

35.023.788

35.023.788

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност 0002 – Одржавање путева

620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору – превоз материјала

2.500.000

2.500.000

424

Специјализоване услуге – зимска служба и мониторинг

7.300.000

7.300.000

424

Специјализоване услуге – одржавање државних путева

600.000

450.000

1.050.000

425

Текуће поправке и одржавање – некатегорисани путеви

2.000.000

135.421.000

137.421.000

425

Текуће поправке и одржавање – државни путеви

32.000.000

32.000.000

426

Материјал – зимска служба

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

13.400.000

13.400.000
133.521.000

133.521.000

34.350.000

34.350.000

133.521.000

133.521.000

34.350.000

34.350.000

5.000.000

5.070.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

9.500.000

9.700.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

7.000.000

7.000.000

13 – Вишак прихода

2.500.000

2.500.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Програмску активност -ПА 0002
01 – Приходи из буџета

13.400.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0701 – 1001

13.400.000

Пројекат 1001 – Изградња бициклистичке стазе

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти – бициклистичка стаза

70.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

70.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

70.000

Извори финансирања за Пројекат 1001
01 – Приходи из буџета

70.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
0701 – 1002

70.000

Пројекат 1002 – Изградња улице Краља Александра

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти – ул. Краља Александра

200.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета

Извори финансирања за Пројекат 1002

200.000

200.000
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01 – Приходи из буџета

0701 – 1003
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8

200.000

9
200.000

07 – Донације од осталих нивоа власти

7.000.000

7.000.000

13 – Вишак прихода

2.500.000

2.500.000

Пројекат 1003 – Изградња градских улица

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевинкси објекти – улице

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1003
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 7
01 – Приходи из буџета

15.420.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
2002

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002 – 1006

Пројекат 1006-Изградња фискултурне сале

620

15.420.000
145.521.000

145.521.000

36.850.000

36.850.000

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

511

Зграде и грађевински објекти – фискултурна сала

1.100.000

1.100.000

16.532.555

16.532.555

17.632.555

17.632.555

17.632.555

17.632.555

17.632.555

17.632.555

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1006
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 9
01 – Приходи из буџета
1201

ПРОГРАМ – 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201 – 1004

Пројекат 1004-Реконструкција објекта касационог суда у објекат библиотеке

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти – пројектна документација
Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1004
01 – Приходи из буџета

1201 – 1007

Пројекат 1007-Реконструкција објекта „старе општине” у објекат музеја

620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти – пројектна документација
Извори финансирања за функцију 620
01 – Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат 1007
01 – Приходи из буџета

1201 – 1005

Пројекат 1005-Одржавање објеката по месним заједница

620

Развој заједнице
425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 620
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Пројекат 1005
13 – Вишак прихода
Извори финансирања за Програм 13
01 – Приходи из буџета

400.000

13 – Вишак прихода

400.000

Извори финансирања за главу 2
01 – Приходи из буџета

271.456.000

07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
Свега за главу 2
3

271.456.000
359.421.000

271.456.000

359.421.000

74.873.788

74.873.788

434.294.788

705.750.788

ЈП за заштиту животне средине
0601

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0014

Програмска активност 0014 – Остале комуналне услуге

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560

660.000

660.000

17.962.000

17.962.000
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8

07 – Донације од осталих нивоа власти

9

18.622.000

18.622.000

18.622.000

18.622.000

18.622.000

18.622.000

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0014
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програм 2
07 – Донације од осталих нивоа власти
0401

ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине и природних
вредности

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

10.700.000

10.700.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

2.010.000

2.010.000

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

394.000

394.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

390.000

390.000

60.000
320.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

1.038.500

465

Остале дотације и трансфери

1.233.500

482

Порези, обавезне таксе и казне

215.500

485

Oстале накнаде штете

100.000

511

Зграде и грађевински објекти

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

1.682.500

60.000
500.000

820.000

56.000

1.738.500

1.451.000

3.714.000

141.000

3.248.954

3.389.954

212.500

1.550.000

1.762.500

210.100

1.248.600

139.500
2.263.000

139.500

215.500
100.000
3.479.000

3.479.000

5.642.536

5.642.536

200.000

Извори финансирања за функцију 560
01 – Приходи из буџета

21.100.000

03 – Социјални доприноси
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

21.100.000
500.000

500.000

15.591.700

15.591.700

45.890

45.890

Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0001
01 – Приходи из буџета

21.100.000

03 – Социјални доприноси
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода
0401-0003

21.100.000
500.000

500.000

15.591.700

15.591.700

45.890

45.890

1.871.300

1.871.300

1.871.300

1.871.300

1.871.300

1.871.300

Програмска активност 0003 – Праћење квалитета елемената заштите животне средине

560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програмску активност – ПА 0003
07 – Донације од осталих нивоа власти

0401-1003

Пројекат 1003-Замена дрвореда у улици Вука Караџића у Обреновцу

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
424

Специјализоване услуге

240.000

240.000

511

Зграде и грађевински објекти

992.000

992.000

1.232.000

1.232.000

1.232.000

1.232.000

Извори финансирања за функцију 560
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Пројекат 1003
07 – Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за програм 6
01 – Приходи из буџета

21.100.000

03 – Социјални доприноси
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

21.100.000
500.000

500.000

18.695.000

18.695.000

45.890

45.890

Извори финансирања за главу 3
01 – Приходи из буџета
03 – Социјални доприноси
07 – Донације од осталих нивоа власти
13 – Вишак прихода

21.100.000

21.100.000
500.000

500.000

37.317.000

37.317.000

45.890

45.890
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7

Свега за главу 3
4

8

21.100.000

37.862.890

9
58.962.890

ЈП Пословни простор
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општинa

130

Опште услуге
411

Плате, додаци накнаде запослених (зараде)

11.100.000

11.100.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.990.000

1.990.000

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене /превоз/

440.000

440.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

380.000

380.000

3.900.000

3.900.000

100.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе и казне

60.000

465

Остале дотације и трансфери

485

Накнада штете за повреде или за штету нанету од стране државних органа

511

100.000
1.500.000

1.560.000

15.000

15.000

2.940.000

2.940.000

305.000

305.000

4.300.000

4.300.000

500.000

500.000

10.960.000

10.960.000

1.460.000

1.460.000

90.000

90.000

Зграде и грађевински објекти

2.100.000

2.100.000

512

Машине и опрема

1.850.000

1.850.000

515

Нематеријална имовина

60.000

60.000

Извори финансирања за функцију 130
01 – Приходи из буџета

42.550.000

03 – Социјални доприноси

42.550.000
1.500.000

1.500.000

Извори финансирања за Програмску активности – ПА 0001
01 – Приходи из буџета

42.550.000

03 – Социјални доприноси
Свега за главу 4

42.550.000

42.550.000
1.500.000

1.500.000

1.500.000

44.050.000

Извори финансирања за раздео 1-4
01 – Приходи из буџета

854.423.937

03 – Социјални доприноси
07 – Донације од осталих нивоа власти
08 – Донације од невладиних организација и појединаца
10 – Примања од домаћих задуживања
13 – Вишак прихода
Свега за раздео 1-4

854.423.937

854.423.937
2.000.000

2.000.000

734.927.500

734.927.500

3.742.444

3.742.444

90.525.856

90.525.856

257.482.781

257.482.781

1.088.678.581

1.943.102.518

Члан 6.

1
1101

2
Програм 1. Локални развој и
просторно
планирање

Циљ

Индикатор

3

4

5

Развој локалне заједнице у
Проценат остварења
складу са усвојеном стратегијом мера (циљева) усвојене
развоја
стратегије

6

7

8

10%

12%

13%

1101-1001 ПРОЈЕКАТ – Уређење Баричке
реке

Укупна
средства
9
159.180.000,00

29.000.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Уређење водотокова

Уређено корито у метрима

1 км

1101-1002 ПРОЈЕКАТ – Уређење канала
Купинац

29.000.000,00
2.000.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Уређење водотокова

Прибављано земљиште

350 m²

1101-1003 ПРОЈЕКАТ – Уклањање Базне
хемије
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Циљна
вредност
2017

Назив

Циљна
вредност
2016

Шифра

Вредност
у базној
години

ПРОГРАМ/Програмска активност/пројекат

Циљна
вредност
2015

Члан 7. мења се и гласи:
„Циљеве, индикаторе и циљне вредности за програме, програмске активности и пројекте приказује следећа табела:

2.000.000,00
121.700.000,00

Уклањање објеката

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Уклањање објеката

Планирана средства

100%

1.700.000,00

Рушење објекта

100%

120.000.000,00

1101-1004 ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних
површина
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Прибављање земљишта

5.000.000,00
Површина земљишта
које се прибавља

10,4 ара

5.000.000,00
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1101-1005 ПРОЈЕКАТ – Уређење парка
између насеља Сава и Ројковац
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Уређење запуштеног простора

Усаглашавање урађеног
пројекта са изменама законске
регулативе

100%

Површина уређеног простора

480.000,00

50%

100%

1101-1006 ПРОЈЕКАТ – Уређење терена на
локацији Влашка башта

1.000.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Уређење запуштеног простора
0601

Површина уређеног простора

Програм 2. Комунална делатност Maксимално могућа
Степен покривености копокривеност корисника и
рисника
територије услугама комуналне (домаћинства, установе, приделатности
вредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности

85

50%

100%

90

100

0601-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Управљање отпадним водама
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Адекватан квалитет пружених Остварени расходи за услуге
услуга одвођења отпадних вода одржавања атмосферске
канализације

15 мил.

15 мил.

15 мил.

Ефикасно и рационално спровођење одржавања јавних површина и минималан негативни
утицај на животну средину

Остварени расходи за
пружање услуга одржавање
чистоће јавно-прометних
површина

70 мил.

70 мил.

70 мил.

Ефикасно и рационално
Остварени расходи за
спровођење одржавања јавних пружање услуга одржавање
зелених површина и минималан јавних зелених површина
негативни утицај на животну
средину

80 мил.

80 мил.

80 мил.

14000

14200

14400

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Остале комуналне услуге
Број дана рада
бањске бушотине

Третиране површине
20000 ha
Обезбеђивање услова за
задовољење других комуналних за сузбијање инсеката
потреба грађана
Количина утрошеног препара- 15000 kg
та за сузбијање глодара

150

160

160

17000 ha

17000 ha

17000 ha

33000 kg

15000 kg

15000 kg

Отклањање оштећења на магис- Дужина санираног
магистралног вреловода
тралном водоводу

1650*3

6.000.000,00
Смањење запремине отпада и
повећање густине одложеног
отпада

Планирани расходи Одлуком

6 мил.

3 мил.

6.000.000,00

0601-1003 ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција постројења за прераду
воде

11.931.000,00

Смањење губитака у производњи воде

Разлика између захваћене и
прерађене воде

130000 m3 120000 m3

11.931.000,00

0601-1004 ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција хидротехничких обј. и
обј. водов. и канализације

18.218.000,00

Побољшање квалитета воде

Физичко-хемијски показатељи
квалитета воде у границама
МДК-резидуал хлора

>0,2

0,2-0,5

0,2-0,5

0,2-0,5

0601-1005 ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже и хидротехничких
објеката
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Повећање броја корисника

Број корисника

24045

24500

25000

25500

26.951.000,00
39.433.000,00

Извршена замена цевовода

Дужина замењених цеви

2800 м

700м

39.433.000,00
8.240.000,00

0601-1007 ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне
канализације и фекалних црпних
станица
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

18.218.000,00

26.951.000,00

0601-1006 ПРОЈЕКАТ -Санација и реконструкција водоводне мреже
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

18.622.000,00

20.000.000,00

0601-1002 ПРОЈЕКАТ – Набавка булдозера
на лизинг

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

925.000,00

20.000.000,00

0601-1001 ПРОЈЕКАТ – Санација изолације
цевовода и надземног дела
вреловода

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

110.664.033,00

19.547.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Одржавање бањске бушотине

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

80.000.000,00

110.664.033,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Оптимална покривеност насеља Укупан број светиљки
и територије услугама јавне
расвете

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

69.987.073,00

80.000.000,00

0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Јавна расвета

ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

15.000.000,00

69.987.073,00

0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Уређење и одржавање зеленила
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1.000.000,00
639.077.746,00

15.000.000,00

0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Јавна хигијена
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

9
480.000,00

Побољшање квалитета отпадних вода

Урађен пројекат

2

8.240.000,00

3. децембар 2015.
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0601-1008 ПРОЈЕКАТ – Повезивање
прикључака на већ изграђену
канализациону мрежу
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Смањење броја појединачних
септичких јама

Број корисника на
канализационом систему

11295

11350

6.050.000,00

0601-1009 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција водоводне и канализационе мреже
у Немањиној
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1.000.000,00

Смањење губитака и изливање
отпадних вода

Дужина земењених
водоводних и канализационих
цеви

70 м

1.000.000,00

10.500.000,00

0601-1010 ПРОЈЕКАТ – Инвестиционо
одржавање објеката водовода и
канализације – набавка опреме
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Поуздан рад системе

Прекиди у раду

500

450

10.500.000,00
4.000.000,00

0601-1011 ПРОЈЕКАТ – Постројења за прераду отпадних вода – предходни
и истражни радови
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Добијање подлога за пројектовање система

Урађени елаборати

1

2

4.000.000,00
6.000.000,00

0601-1012 ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање
прикључака грађана МЗ Дражевац и МЗ Конатице на водоводну
мрежу
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Смањење броја корисника у
МЗ Дражевац и МЗ Конатице
индивидуалних бунара

Број корисника

122

120

6.000.000,00

0601-1013 ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне
канализације Уровци и Кртинска
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

90.525.856,00
Побољшање квалитета отпадних вода

Дужина изграђене
канализационе мреже

1040

1800

90.525.856,00

0601-1014 ПРОЈЕКАТ – Изградња мреже
јавне расвете

16.000.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Боља покривеност насеља мрежом јавног осветљења

Број постављених
сијаличних места

80

16.000.000,00

0601-1015 ПРОЈЕКАТ – Изградња СПА
центра

39.356.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности

Проценат изграђености
објекта

60%

80%

100%

0601-1016 ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ
Површина прибављеног
земљишта

40 ари

2.025.000,00

0601-1018 ПРОЈЕКАТ – Санација СДГ
– набавка резрвних делова са
уградњом за циркулационе
пумпе

620.784,00

Оспосовљавање оштећених
пумпи у топлотним подстаницама након поплаве

Број сервисираних пумпи

90

620.784,00

0601-1019 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању и ревитализацији ЈКП
„Паркинг севрис”
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

6.000.000,00

Успостављање функционисања Проценат издвојених
и ревитализација ЈКП „Паркинг средстава у односу на укупне
севрис”
расходе

0,31%

6.000.000,00

0601-1020 ПРОЈЕКАТ – Набавка опреме
ЈКП „Обреновац”
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

29.329.000,00
Подизање капацитета ЈКП
„Обреновац”

Проценат издвојених
средстава у односу на укупне
расходе

1,51%

29.329.000,00

0601-1021 ПРОЈЕКАТ – Уклањање дивљих
депонија
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1.000.000,00
Заштита животне средине

Број уклоњених депонија

5

1.000.000,00

0601-1022 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција
старе бање

700.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности
1501

Степен готовости
техничке документације

Број становника који су се
Програм 3. Економска и развојна Повећање запослености
на територији градске општине запослили на
политика
Обреновац
новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ

60%

100%

1000

1100

1501-1001 ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање
камате за кредите предузетницима
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

39.356.000,00
2.025.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

9
6.050.000,00

700.000,00
1200

7.412.570,00

5.675.000,00

Подстицање привредне активности

Број предузетника
који ће користити кредитна
средства

133

5.675.000,00
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1501-1002 ПРОЈЕКАТ – Субвенционисање
доприноса за ПИО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Подршку запошљавању грађана Број грађана
старије доби

30

1.500.000,00

1501-1003 ПРОЈЕКАТ -Развој и подршка
предузетништву ГО Обреновац

0101

237.570,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Подршка развоју предузетништва на територији ГО
Обреновац

Проценат издвојених средстава
у односу на укупне расходе

Програм 5.Развој пољопривреде

Спровођење усвојене
пољопривредне политике и
политике руралног развоја на
подручју локалне самоуправе

Реализација годишњег Програма
развоја пољопривреде и руралног развоја

0,01%

80%

237.570,00

100%

100%

0101-1001 ПРОЈЕКАТ – Накнаде стрелцима
у систему противградне заштите
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Материјална стимулација лици- Износ награде по стрелцу
ма која су ангажована на против Број стрелаца
градним станицама

24.000,00

342.000,00

18
1.471.150,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Упознавање са савременим
достигнућима у области
пољопривреде

Број сајмова који ће се посетити

2

2

2

1.471.150,00

Програм 6. Заштита животне
средине

Унапређење квалитета
животне средине

Проценат буџета намењен
заштити животне средине у
односу на укупан буџет

3,64%

10%

15%

70.741.776,00

0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Управљање животном средином
и природним вредностима
ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

37.237.590,00

Испуњавање обавеза предузећа
као управљача за ЗП Обреновачки Забран и Група стабала
храста лужњака Јозића колиба

Реализација годишњег Програма
управљања за ЗП Обреновачки
забран

100%

100%

100%

Популаризација заштите животне средине

Број обележених еколошких
датума

100%

100%

100%

0401-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
– Праћење квалитета елемената
животне средине
ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

37.237.590,00

1.871.300,00

Контола квалитета елемената
животне средине

Број узетих узорака земљишта
(пољопривредног и непољопривредног)

60

120

Број узетих узорака воде
(бунарске. каналске)

60

60

1.871.300,00

0401-1002 ПРОЈЕКАТ – Организовање
едук. екол. програма за децу
шк.узраста кроз екол. школе и
кампове

30.400.886,00

Повећање степена информисања и развијања јавне свести
у области заштите животне
средине

Број деце учесника еко
кампова

2000

30.400.886,00

0401-1003 ПРОЈЕКАТ – Замена дрвореда у
ул. Вука Караџића

0701

1.813.150,00

342.000,00

0101-1003 ПРОЈЕКАТ – Одлазак на
пољопривредне сајмове

0401

9
1.500.000,00

1.232.000,00

ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Извршење планиране динамике Испуњење рокова израде
израде пројектно-техничке
пројектно техничке докумендокументације
тације

Програм 7. Путна инфраструктура

Одржавање квалитетне путне
мреже кроз реконструкцију и
редовно одржавање

Број километара санираних
или
реконструисаних путева

100%

57

1.232.000,00

50

50

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Одржавање путева

181.271.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Унапређење путне инфраструк- Број километара
туре у ЈСЛ
атарских путева

27км

30 км

30 км

Број километара
пресвучених путева

13км

15км

15км

Број километара
асфалтних путева

17км

20 км

20 км

Уклоњање шибља и растиња у
путном појасу – некатегорисаних и атарских утева

30 км

10км

10км

0701-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Развијеност инфраструктуре
у контексту доприноса социо
економском развоју

197.791.000,00

181.271.000,00

5.070.000,00
Дужина изграђене
бициклистичке стазе

2 км

0701-1002 ПРОЈЕКАТ – Изградња улице
Краља Александра
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Унапређење путне инфраструк- Проценат изграђености
туре у ЈСЛ

5.070.000,00

9.700.000,00
100%

9.700.000,00
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0701-1003 ПРОЈЕКАТ – Изградња градских
улица
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Унапређење путне инфраструк- Израда техничке
туре у ЈСЛ
документације
2002

9
1.750.000,00

Програм 9. Основно образовање Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

100%

1.750.000,00

Број деце која су обухваћена
основним образовањем и васпитањем (по разреду и полу)

45.120.889,00

Број деце која су уписала први
разред у односу на број деце
који је завршио четврти, тј.
осми разред
Унапређење доспутности осно- Број деце са посебним потревног образовања
бама који је укључен у редовне
програме
2002-1001 ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај
ученика
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.000.000,00
Потпуна доступност основног
образовања деци са посебним
потребама

Број деце смештене у васпитно
образовне установе за децу
ометену у развоју

7

7

7

Број деце који користи услуге
исхране

10

10

10

2002-1002 ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и
одржавање ОШ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

500.000,00
Обезбеђивање услова за несме- Број интервенција по школама
тан образовно васпитни рад

10

Потпуна доступност основног Број деце који користи
образовања деци на удаљености организован превоз
већој од 4 км.
Број деце који похађају школу

1000

500.000,00

2002-1003 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

17.311.562,00
17.311.562,00

6000

2002-1005 ПРОЈЕКАТ – Превоз на републичка и међународна такмичења
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

17.240,00
Подршка стицању већег знања

Број деце на републичким
и међународним такмичењима

50

17.240,00

2002-1006 ПРОЈЕКАТ – Изградња фискултурне сале

17.632.555,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Доступност основног образовања свој деци са територији
ЈЛС у складу са прописаним
стандардима

Степен готовостиизградње

100%

17.632.555,00

2002-1007 ПРОЈЕКАТ – Полигон за
саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског и
предшколског узраста
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.009.360,00

Број едуковане деце
Едукација деце школског
и предшколског узраста из
областа саобраћају у циљу веће
безбедности

3000

3.009.360,00

2002-1008 ПРОЈЕКАТ – Такмичење „Шта
знаш о саобраћају”
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

105.672,00
Мотивација за већим знањем из Број награђених ученика
области саобраћаја

6

105.672,00

2002-1009 ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима
генерације
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

344.500,00
Подстицање ученика на постизање бољих резултата

Вредност награде
по ђаку генерације

26.500

344.500,00

2002-1010 ПРОЈЕКАТ – Унапређење
саобраћајног образовања и
васпитања и превентивно промотивне активности у области
безбедности саобраћаја

0901

3.200.000,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Број едуковане деце
Едукација деце школског
и предшколског узраста из
областа саобраћаја у циљу веће
безбедности

Програм 11. Социјална и дечија
заштита

Развој услуга социјалне
заштите које су у мандату
локалне самоуправе којима се
доприноси унапређењу положаја грађана који припадају
угроженим групама

Висина /% буџетских издвајања за услуге социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе

3000

1,08%

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Социјалне помоћи
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТПодршка социо-хуманитарним
оганизацијама

3.000.000,00

1,50%

3.200.000,00

1,50%

21.756.063,00

3.296.218,00
Унапређење заштите сиромаш- Проценат опредељених
них грађана
средстава у односу на укупно
планиране расходе

0,17%

3.296.218,00

600.000,00
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6

0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Активности Црвеног крста
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

2.160.000,00
Побољшање квалитета услуга

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,11

0,12

0,12

0901-1001 ПРОЈЕКАТ – Фонд „Иван
Батинић”
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Подршка тешко оболелим
особама

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,03

500.000,00

980.810,00
Подршка и помоћ особама са
Планиран број корисника
аутизмом, особама са инвалидитетом и њиховим породицама

70

980.810,00

0901-1003 ПРОЈЕКАТ – Подршка поплављеним породицама смештеним у
колективним центрима
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

5.219.035,00

Исхрана породица смештених Број испоручених оброка
у колективне центре на терото- дневно
рији ГО Обреновац

370

5.219.035,00

0901-1004 ПРОЈЕКАТ – Подршка бившим
радницима Прве Искре, Боре
Марковић и Посавине
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

4.000.000,00

Материјална подршка у регулисању обавеза за комуналне
услуге до 20.000 динара за
наведене кориснике

Број корисника

200

4.000.000,00

0901-1005 ПРОЈЕКАТ – Интервентне мере
у циљу заштите најугроженијих
грађана

1801

5.000.000,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Материјална подршка социјално угроженим категоријама
становништва у регулисању
обавеза према ЈКП „Водовод и
канализација”

Програм 12. Примарна
здравствена заштита

Унапређење доступности и пра- Очекивано трајање живота
вичности примарне здравствене становника општине
заштите

70

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Повећање квалитета здравстве- Број лекара и медицинских
них услуга
сестара
који се финансира пројектом

11

Програм 13. Развој културе

Подстицање развоја културе
Број и врста установа културе
кроз јачање капацитета култур- (поливалента, библиотеке,
не инфраструктуре
музеји, галерије, архиви,
заводи за заштиту споменика
и сл.)

2

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,26

5.000.000,00

71

72

1801-1001 ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља

1201

3.480.000,00

3

3

19.970.548,00

19.429.023 20.000.000 20.000.000

1201-1001 ПРОЈЕКАТ – Манифестације од
значаја за градску општину Обреновац и грађане

3.994.965,00

Промоција културе духа,
тела, здравог живота и хуманости

Број посетилаца

Промоција народног стваралаштва и фолклорне традиције

Број КУД присутних на
манифестацијама

5000

3.994.965,00

20

1201-1002 ПРОЈЕКАТ – Конкурс за невладине организације

3.255.000,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,22

1201-1003 ПРОЈЕКАТ – Реализација
посебног годишњег програма
културних манифестација
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.480.000,00

3.480.000,00

Укупна издвајања за културу у
оквиру локалног буџета

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

2.160.000,00

500.000,00

0901-1002 ПРОЈЕКАТ – Предах услуга
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

9
600.000,00

3.255.000,00

11.066.583,00

Подстицање развоја културе

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,49

11.066.583,00
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1201-1004 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција
објекта касационог суда у објекат
библиотеке
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Очување, унапређење и представљање локалног културног
наслеђа, добара и баштине

Израда техничке
документације

100%

200.000,00

1201-1005 ПРОЈЕКАТ – Одржавање објеката по месним заједницама

1.000.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Очување, унапређење и представљање локалног културног
наслеђа, добара и баштине

Број објеката по МЗ који се
одржавају

1

1.000.000,00

1201-1006 ПРОЈЕКАТ-Промоција културно
уметничког стваралаштва ГО
Обреновац
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

254.000,00

Подстицање развоја културе

Проценат опредељених
средстава
у односу на укупно планиране
расходе

0,01%

254.000,00

1201-1007 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција
објекта старе општине у објекат
музеја

1301

200.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Очување, унапређење и представљање локалног културног
наслеђа, добара и баштине

Израда техничке
документације

100%

Програм 14. Развој
спорта и омладине

Проценат буџета општине
који се издваја за спорт

6,83

Планско подстицање
и креирање услова за бављење
спортом за све грађане и
грађанке општине

200.000,00

10%

10%

Унапређење развоја спорта

Проценат учешћа у укупним
расходима буџета

0,32%

6.301.500,00
38.000.000,00

1301-1001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске
чланарине за децу школског
узраста
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Подстицање деце на бављење
спортским активностима

Број деце

2000

38.000.000,00

1301-1002 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција
базена у Обреновцу
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

76.267.574,00
Обезбеђивање услова за рад
и унапређење капацитета
спортских установа преко
којих се остварује јавни
интерес у области спорта у
општини

Проценат учешћа у укупним
расходима буџета

3,92%

76.267.574,00

1301-1003 ПРОЈЕКАТ – Манифестације
у области спорта од значаја за
градску општину Обреновац
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

719.894,00

Промовисање спорта као вида
здравог начина живота

Број спортских манифестација

6

719.894,00

1301-1004 ПРОЈЕКАТ – Реализација
посебног годишњег програма
спортских манифестација
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

9.426.793,00

Промовисање спорта као вида
здравог начина живота

Проценат учешћа у укупним
расходима буџета

0,49%

9.426.793,00

Промовисање спорта као вида
здравог начина живота

Проценат учешћа у укупним
расходима буџета

0,49%

1.935.000,00

1301-1005 ПРОЈЕКАТ -Асистент у настави
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
0602

132.650.761,00

6.301.500,00

1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

9
200.000,00

1.935.000,00

Програм 15. Локална самоуправа Одрживо управно и финансиј- Стабилност и интегритет
локалног буџета (суфицит,
ско функционисање општине
дефицит)
у складу са надлежностима и
пословима локалне самоуправе

Суфицит

Суфицит Суфицит

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

644.108.015,00

500.924.867,00

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ

Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

Број седница скупштине

6

10

8

8

31.711.000,00

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

Број седница Већа

64

60

52

52

43.353.526,00
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Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

4

5

Број остварених услуга
општинске управа
(укупан број предмета који су
у току, број решења, дозвола,
потрвда и других докумената
издатих физичким и правним
лицима

Управљање пословним
простором РС који је дат на
коришћење градској општини
Обреновац

6

7

8

10000

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Обезбеђивање услова за оства- Проценат реализације
рење права грађана на лакши и програмских активности
бржи начин у ЈЛС
ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

3. децембар 2015.

90%

Износ оствареног прихода од
закупа

90%

90%

35 мил.

139.397.200,00

44.050.000,00

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Месне заједнице
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

9
242.413.141,00

24.903.809,00
Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

Проценат буџета који се
издваја за потребе месних
заједница

1,28%

1,0%

1,00%

0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Управљање јавним дугом

24.903.809,00

35.880.000,00

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА Одржавање финансијске
стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Учешће укупног износа главнице и камате
у укупно оствареним текућим
приходима буџета локалне
власти у претходој години

1,56%

22.380.000,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Учешће укупног износа главнице и камате
у укупно оствареним текућим
приходима буџета локалне
власти у претходој години

0,94%

13.500.000,00

Одржавање финансијске
стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Правобранилаштво
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

7.566.000,00
Заштита имовинских права и
интереса општине

Број предмета у раду
правобранилаштва

340

340

340

340

Број правних мишљења која
су дата
органима општине, стручним
службама и другим првним
лицима чија имовинска и друга
права заступа

115

120

125

125

0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Информисање
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

14.911.000,00
Унапређење јавног информисања од локалног значаја

Проценат буџета који се
издваја за потребе информисања

0,77

0,80

0,80

0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –
Канцеларија за младе
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Унапређење и стварање услова Број одржаних радионица
за развој квалитетног нефорБрој младих који су прошли
малног образовања за младе на
обуку
територији општине Обреновац

40

40

40

1000

1000

1000

100

100

100

3000

3000

3000

Број младих који учествује
у волонтерским акцијама, на
међународним волонтерским
камповима и ЕВС-у

600

600

600

Унапредити систем информи- Број информисаних младих
сања младих и повећати покреБрој корисника психолошког
тљивост младих са територије
саветовалишта
ГО Обреновац

5000

5000

5000

300

300

300

Организован и квалитетан рад
са волонтерима и промоција
волонтеризма у заједници

0602-1001 ПРОЈЕКАТ – Студентске награде
и студентске стипендије

1.685.715,00

2.986.000,00
Награђивање студената за
постигнуте резултате

Број награђених студената

55

55

Висина награде по студенту

8000

9000

0602-1002 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању и ревитализацији
ЈП СКЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

14.911.000,00

1.685.715,00

Подршка (финансијска/техни- Број одржаних активности
чка /логистичка) појединцима,
Број младих који учествују у
неформалним групама младих,
активностима
организацијама младих у реализацији мера АП за младе ГО
Обреновац

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

7.566.000,00

2.986.000,00
55.250.624,00

Успостављање редовног функционисања ЈП СКЦ
УКУПНО:

Проценат буџета који се
издваја за потребе подршке

2,77%

55.250.624,00
1.943.102.518,00
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Члан 7.
Члан 12. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 525.526 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине.”
Члан 8.
Члан 20. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 525.526
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 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије града Београда
и Министарству финансија – Управи за трезор.
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2. Право изјашњавања имају грађани који у складу са
прописима о изборима имају бирачко право и пребивалиште на територији насељеног места МЗ Бело Поље.
3. Референдум ће се спровести у недељу 28. фебруара
2016. године у времену од 7.00 до 20.00 часова.
4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА” или „ПРОТИВ”.
5. Референдум ће спровести Изборна комисија Градске
општине Обреновац у сталном саставу.
Изборна комисија ће образовати гласачки одбор за
спровођење гласања.
6. Изборна комисија градске општине утврдиће и
прогласити резултате референдума и о спроведеном референдуму доставити извештај Скупштини градске општине.
7. Референдум ће се спровести у складу са законом и
овом одлуком.
8. За спровођење референдума средства ће се обезбедити у буџету Градске општине Обреновац.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”, на званичној интернет страници градске општине
Обреновац, на огласним таблама Управе Градске општине и
МЗ Бело Поље.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-150, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-6, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) а сходно
члану 257. тачке 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени глсник РС”, број 30/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Градске општине Обреновац, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 24. тачка 38. и члана 100. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14), а у вези члана 2 става 2. и члана 10. става 2.
Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98), донела је

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, ПОДРУЧЈУ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, ОДНОСНО ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЛО ПОЉЕ
1. Расписује се референдум на делу територије градске
општине Обреновац, подручју насељеног места, односно
подручју Месне заједнице Бело Поље, ради потврђивања
Одлуке Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр.
020-149 од 3. децембра 2015. године о оснивању месне заједнице Шљивице од дела насељеног места Бело Поље на територији градске општине Обреновац.

О ОГЛАШАВАЊУ НИШТАВНИМ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА ФРУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РВАТИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
I. Оглашава се ништавим Решење Скупштине Градске
општине Обреновац VII-01 бр. 020-113 од 21. јуна 2013. године („Службени лист Града Београда”, број 37/13), због немогућности извршења.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ово решење доставити: Министарству државне управе
и локалне саомоуправе, Заводу за информатику и статистику, Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Београд, Месној заједници Рвати и Гачић Роси
и Гачић Душану из Обреновца.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-135, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 –
пречишћен текст и 73/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Мења се Решење Скупштине Градске општине Обреновац VI-01 бр. 020-158 од 31. августа 2012. године, Решење
VI-01 бр. 020-218 од 4. децембра 2012. године и Решење VII01 бр. 020-170 од 30. децембра 2014. године („Службени
лист Града Београд”, бр. 47/12, 64/12 и 103/14) о именовању
Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном
саставу, тако што се у Изборној комисији:
1) утврђује престанак дужности заменику члана Изборне комисије
– Зорану Илићу, представнику одборничке групе КОАЛИЦИЈА ПОКРЕНИМО ОБРЕНОВАЦ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Партија уједињених
пензионера Србије ОО Обреновац), због смрти;
и за новог заменика члана Изборне комисије именује
– Драган Миленковић, дипломирани правник из Забрежја,
представник одборничке групе КОАЛИЦИЈА ПОКРЕНИМО
ОБРЕНОВАЦ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна
странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Партија уједињених пензионера Србије ОО Обреновац);
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-136, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 24. став
1. тачке 42. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и
73/14), чл. 64. и 65. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 6/11),
имајући у виду одредбе члана 6. и члана 17. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – УС, 92/11,
64/15) и одредбе Стратегије полиције у заједници („Службени гласник РС”, бр. 43/13), на предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Образује се Савет за безбедност градске општине
Обреновац (у даљем тексту: савет), као стручно савето-
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давно тело за континуирано праћење и анализирање актуелне безбедносне ситуације, превентивно деловање и
унапређење безбедности на територији градске општине
Обреновац.
Савет чине председник и девет чланова.
У Савет се именују:
за председника:
– Мирко Вранешевић, заменик председника градске
општине Обреновац;
за чланове:
1) Ђорђе Комленски, председник Скупштине Градске
општине Обреновац,
2) Милорад Косановић, начелник Управе Градске општине Обреновац,
3) Горан Недељковић, начелник Полицијске станице Обреновац,
4) Марко Бојат, шеф Безбедносно-информативне агенције у Обреновцу,
5) Радован Вељовић, начелник Центра Министарства
одбране у Обреновцу,
6) Драгослав Мршевић, члан Већа градске општине и
председник Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац,
7) Бојан Пешић, директор Дома здравља, Обреновац
8) Зоран Миросављевић, руководилац Одељења Градског центра за социјални рад у Обреновцу,
9) Вера Ђорђевић, председник актива директора основних и средњих школа у Обреновцу.
II. Задаци савета су да:
– прати и анализира актуелну безбедносну ситуацију у
Обреновцу;
– прикупља информације од надлежних институција у
вези укупне безбедности у градској општини Обреновац;
– врши идентификацију проблема везаних за безбедност у градској општини;
– даје процену амбијента и безбедносне ситуације на нивоу градске општине, а у оквиру система безбедности града
Београда и националне безбедности;
– указује на потребу превентивног деловања и доноси
смернице за акционо деловање у циљу сузбијања криминалитета и других штетних појава и догађаја на нивоу градске општине, оцењује потребу израде и доношења стратегије и акционог плана за унапређење безбедности градске
општине;
– одређује приоритете и начин деловања у појединим
безбедносним ситуацијама и случајевима;
– врши процену потребних ресурса за реализацију неопходних активности и предлаже начин њиховог обезбеђења;
– пружа помоћ органима и другим радним телима градске општине на унапређењу безбедности;
– успоставља и развија сарадњу са грађанима, надлежним институцијама ради подизања нивоа свести грађана и
свеукупне јавности, личне и колективне безбедности, сузбијање малолетничке деликвенције, заштите људи и имовине, јавног реда, комуналног реда, безбедности саобраћаја и
животне средине;
– Скупштини градске општине подноси извештај о свом
раду и о безбедносној ситуацији у Обреновцу;
– врши и друге задатке у области безбедности који су од
интереса за градску општину, у складу са законом.
III. Стручне, организационе и административно техничке
послове везане за рад, сазивање и одржавање седница Саве-
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та обављаће Одељење за општу управу – Одсек за заједничке и персоналне послове Управе градске општине Обреновац.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Решење се доставља: лицима из тачке I овог решења и
архиви.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-137, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу чл. 12.
и 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 –
др. закони), члана 24. тачке 28. Статута Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 19/14
– пречишћен текст и 73/14) и чл. 27. и 29. став 1. Одлуке
о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине
на територији градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, број 31/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Мења се Решење Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-83 од 21. јуна 2013. године, VII-01 бр.
020-7 од 25. фебруара 2014. године и VII-01 бр. 020-164 од
30. децембра 2014. године, тако што се:
– разрешава Горан Марковић из Обреновца, дужности
члана Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са 3. децембра 2015. године, тј. пре истека
времена на које је именован;
– именује Снежана Звијер, дипломирани инжењер технолог из Обреновца, за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.
II. Мандат члана Надзорног одбора именованог овим
решењем траје четири године рачунајући од дана именовања, односно до истека мандата Надзорног одбора.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-134, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана
24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и
73/14), члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу Обреновца
(„Службени лист Града Београда”, бр. 12/13 и 49/13) и члана
102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Даје се сагласност на Одлуку о другој измени и допуни
Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 43492/2015 коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 26. новембра 2015. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-146, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 60 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон),
члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14), члана 23. Одлуке о промени оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и
унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 31/14
– пречишћен текст) и члана 102. Пословника Скупштине
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о другој измени и допуни
Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац бр.
3272/15 од 26. новембра 2015. године, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 26. новембра
2015. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-147, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. децембра 2015. године, на основу члана 60. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС” бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 24. тачке
28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 22.
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Jавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац” у
Обреновцу („Службени лист града Београда”, бр. 12/13 и 49/13) и члана 102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу бр. 3664 од 18. новембра 2015. године, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 18. новембра 2015. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-148, 3. децембра 2015. године
Председник
Ђорђе Комленски, ср.

3. децембар 2015.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
у Градској управи Града Београда – – – – – – – – – –
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
у Служби за буџетску инспекцију – – – – – – – – – –
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
у Служби за интерну ревизију Града Београда – – –

1
2
4

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о месним заједницама на територији
Градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – –
Одлука о систему видео-надзора на територији
Градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Туристичке организације за
промоцију туризма, рекреације и здравог живота
„Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе
за бригу о старима, деци и особама са посебним
потребама „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Установе за спорт „Нови Београд” – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – –
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за
спорт „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт
„Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању в.д. директора Туристичке
организације за промоцију туризма, рекреације и
здравог живота „Нови Београд”– – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
Туристичке организације за промоцију туризма,
рекреације и здравог живота „Нови Београд” – – –
Решење о разрешењу директора „Хуманитарне
фондације Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности на Статут Центра за бригу о старима, деци и собама са инвалидитетом „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности на Статут Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” – – – – – – –

6
11
11
13
14
14
14
15
15
15
15
15
16

ЧУКАРИЦА
Пословник Општинске изборне комисије – – –

16

ГРОЦКА
Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – –

18

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу – –
Решење о измени Решења о избору члана Административне комисије ГО Гроцка – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске
општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске
општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација”
Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација”
Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Пета измена Одлуке о буџету Градске општине
Обреновац за 2015. годину– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о расписивању референдума на делу територије градске општине Обреновац, подручју насељеног места, односно подручју Месне заједнице
Бело Поље – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о оглашавању ништавним Решења о
промени назива дела Фрушкогорске улице у Месној
заједници Рвати, градска општина Обреновац– – –
Решење о трећој измени Решења о именовању
Изборне комисије Градске општине Обреновац у
сталном саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Савета за безбедност
Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – –
Решење о трећој измени Решења о именовању
Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији Градске
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за
изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа за
заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој измени и допуни Статута Јавног предузећа
Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20
20
20
21
21
21
21
22

22

51
51
52
52

53
53

53
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

