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Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21.
децембра 2018. године, на основу члана 11. став 4. Закона
о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Право из члана 2. тачка 5. ове одлуке може остварити породиља за децу рођену од дана ступања на снагу ове одлуке.

ОД Л У КУ

Скупштина Града Београда
Број 5-1158/18-С, 21. децембра 2018. године

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ
ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите породиља на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 44/17, 102/17 и 64/18), члан 2. мења се и гласи:
„Додатни облици заштите утврђени овом одлуком су:
1. право на новчано давање породиљи;
2. право на новчано давање незапосленој породиљи;
3. право на новчано давање породиљи за прворођено
дете;
4. право на новчано давање породиљи за трећерођено
дете и
5. право на новчано давање породиљи за близанце.”
Члан 2.
Члан 6. став 1 мења се и гласи:
„Право из члана 2. тач. 1, 3, 4. и 5. може остварити породиља независно од висине прихода.”
Члан 3.
Члан 7. став 2 мења се и гласи:
„Права из члана 2. тач. 1. и 2. припадају породиљи за
свако дете без обзира на број претходно рођене деце, право
из члана 2. тачка 3. припада породиљи само за прворођено
дете, право из члана 2. тачка 4. припада породиљи само за
трећерођено дете, а право из члана 2. тачка 5. припада породиљи само за близанце.”
Прелазне и завршне одредбе
Члан 4.
Изузетно од одредаба члана 5. Одлуке о додатним
облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 44/17), од дана
ступања на снагу ове одлуке, а до краја 2019. године, овом
одлуком утврђује се износ једнократног новчаног давања
породиљи за близанце у висини од по 25.000,00 динара по
детету.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21.
децембра 2018. године, на основу члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службени
лист Грaдa Бeoгрaдa", бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 51/14,
97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16 и 95/17), у члану 2 мењају
се тачка 1. и тачка 4. и гласе:
1. „Породицом” у смислу ове одлуке, сматрају се: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој
линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Чланом породице, сматра се и дете које не живи у породици, а налази се на школовању – до краја рока прописаног за то
школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.
Чланом породице, сматра се и супружник без обзира где
фактички живи.
Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, уколико је од стране надлежног органа
изречена мера заштите од насиља у породици;
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4. „Одговарајућим стамбеним простором” сматра се
соба по члану породице, односно две собе за лице које
остварује право на новчану накнаду за помоћ и негу другог
лица, односно увећану новчану накнаду за помоћ и негу;”
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Субвенционисану цену плаћа појединац или породица
(у даљем тексту: корисник комуналних услуга), који је у систему обједињене наплате јавног комуналног предузећа које
врши обједињену наплату комуналних услуга на територуји
града (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће).
Плаћање субвенционисане цене комуналних услуга за
категорије корисника из члана 1. став 2. вршиће се на начин
који одреди Скупштина градске општине из члана 1. став 2.”
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Износ субвенције исказује се процентуално за сваку
категорију корисника и може износити 30%, 25%,20%,15% и
10% од цене услуга.
Члан 4.
После члана 5. додају се чланови 5а, 5б, 5в, 5г,5д и гласе:
„Члан 5а
Износ субвенције у висини од 30% цене услуга остварује:
1. корисник новчане социјалне помоћи;
2. хранитељска породица;
3. закупац стана који је као лице у стању социјалне потребе добио стан у закуп, намењен за социјално становање,
по прописима града;
4. корисник као појединац или члан његове породице,
уколико остварује:
1) додатак за помоћ и негу другог лица по било ком
основу;
2) најнижу пензију у складу са прописима о пензијском
и инвалидском осигурању под условом да породица не
остварује друге приходе;
3) месечна новчана примања по прописима из борачке
и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
4) додатно право из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата по прописима града;
5) права као борац из оружаних акција после 17. августа
1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ;
6) право као ратни војни инвалид и породица палих бораца, који су остварили статус, односно право као учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ;
5. корисник као појединац или породица чији укупан
месечни приход по домаћинству не прелази:
– износ од 8.000,00 динара, за једночлано домаћинство;
– износ од 10.000,00 динара, за двочлано домаћинство;
– износ од 12.000,00 динара, за трочлано домаћинство;
– износ од 13.000,00 динара, за четворочлано домаћинство;
– износ од 15.000,00 динара, за пет и више чланова.
Износ субвенције у висини од 30% од цене комуналних
услуга, корисници остварују по испостављеним рачунима јавног комуналног до износа од 8.000,00 динара. Уколико је износ рачуна већи од 8.000,00 динара (на износ преко 8.000,00
динара до износа укупног задужења), попуст се не признаје.
Члан 5б
Износ субвенције у висини од 25% цене услуга остварује:
корисник као појединац или породица чији укупан месечни приход по домаћинству не прелази:
– износ од 13.000,00 динара, за једночлано домаћинство;
– износ од 17.000,00 динара, за двочлано домаћинство;
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– износ од 21.000,00 динара, за трочлано домаћинство;
– износ од 22.000,00 динара, за четворочлано домаћинство;
– износ од 24.000,00 динара, за пет и више чланова.
Члан 5в
Износ субвенције у висини од 20% цене услуга остварује:
корисник као појединац или породица чији укупан месечни приход по домаћинству не прелази:
– износ од 15.000,00 динара, за једночлано домаћинство;
– износ од 21.000,00 динара, за двочлано домаћинство;
– износ од 26.000,00 динара, за трочлано домаћинство:
– износ од 28.000,00 динара, за четворочлано домаћинство;
– износ од 30.000,00 динара, за пет и више чланова.
Члан 5г
Износ субвенције у висини од 15% цене услуга остварује:
корисник као појединац или породица чији укупан месечни приход по домаћинству не прелази:
– износ од 19.000,00 динара, за једночлано домаћинство;
– износ од 26.000,00 динара, за двочлано домаћинство;
– износ од 33.000,00 динара, за трочлано домаћинство:
– износ од 35.000,00 динара, за четворочлано домаћинство;
– износ од 38.000,00 динара, за пет и више чланова.
Члан 5д
Износ субвенције у висини од 10% цене услуга остварује:
корисник као појединац или породица чији укупан месечни приход по домаћинству не прелази:
– износ од 23.000,00 динара, за једночлано домаћинство;
– износ од 31.000,00 динара, за двочлано домаћинство;
– износ од 40.000,00 динара, за трочлано домаћинство;
– износ од 43.000,00 динара, за четворочлано домаћинство;
– износ од 46.000,00 динара, за пет и више чланова.”
Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Субвенционисану цену комуналних услуга, може да
плаћа и корисник који је закупац стана, под условом да је
закључио уговор о закупу са закуподавцем који је оверен
од стране надлежног органа, да је уговором утврђена обавеза закупца да плаћа трошкове комуналних услуга и да
има пријаву пребивалишта на адреси стана за који се тражи
субвенција, под условом да припада једној од категорија корисника из члана 5а до 5д ове одлуке.”
Члан 6.
У члану 8. уводна реченица мења се и гласи: „Документација којом се доказује испуњеност општих услова из члана 7. је:”
Члан 7.
У члану 9. у уводној реченици реч „остваривање” замењује се са речју „плаћање”.
У тачки 1. речи „нема закључен” замењују се речима
„није закључио”, а реч „други”, брише се.”
У тачци 4. речи „из члана 5. под А) тачка 5. и под
Б),В),Г), и Д)” замењују се речима „из члана 5а тач. 5 и члана
5б, 5в, 5г и 5д”.
Члан 8.
У члану 10. уводна реченица мења се и гласи:” Дoкумeнтaциja којом се доказује испуњeнoст пoсeбних услoвa из
члaнa 9. oвe oдлукe је:”
Члан 9.
Назив главе IV изнад члана 11. мења се и гласи:” ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА, САДРЖИНА РЕШЕЊА И САСТАВЉАЊЕ СПИСКА
КОРИСНИКА”
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Члан 10.
Члан 11. мења се и гласи:
„Корисник комуналних услуга, уколико припада једној
од категорија корисника из ове одлуке и испуњава услове за
плаћање субвенционисне цене комуналних услуга из члана
5a до 6 ове одлуке, подноси захтев надлежној организационој јединици Градске управе Града Београда.
Захтев садржи податке о:
1) имену и презимену, јединственом матичном броју
грађана и адреси пребивалишта подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства;
2) укупним месечним примањима и приходима домаћинства;
3) стамбеном простору који подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују или користе;
4) последњем рачуну за плаћање комуналних услуга.”

речи „док постоји дуг.” остале речи из става 5. „бришу се”,
Став 6. мења се и гласи:” Корисници који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга и налазе се на списку јавног комуналног предузећа, уколико престану да испуњавају
неки од услова који су прописани овом одлуком, губе право
на плаћање субвенционисане цене.”

Члан 11.
Члан 12. мења се и гласи:
„Подносилац уз захтев прилаже доказе из чл. 8. и 10. ове
одлуке којим доказује испуњеност општих и посебних услова за плаћање субвенционисане цене комуналних услуга.
Поред доказа из става 1. на захтев органа који одлучује по
захтеву, подносилац је у обавези да достави и друге доказе у
складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Подносилац захтева при подношењу захтева даје слободан пристанак на обраду података о личности сагласно закону којим се уређују питања заштите података о личности,
у облику и на начин прописан законом.
Подносилац захтева при подношењу захтева може потписати изјаву којом даје пристанак да орган који одлучује
по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.”

Члан 17.
Члан 19. постаје члан 18, мења се и гласи: „Корисници
субвенционисане цене комуналних услуга на основу Интервентних мера заштите најугроженијих грађана плаћају
субвенционисану цену у складу са Интервентним мерама
заштите најугроженијих грађана и овом одлуком до 31. децембра 2019. године.”

Члан 12.
После члана 12. додаје се члан 12а који гласи:
„О захтеву из члана 11. ове одлуке у првом степену одлучује решењем организациона јединица Градске управе Града
Београда надлежна за послове социјалне заштите, у року од
30 дана применом одредби закона којим се уређује општи
управни посупак.
Решење којим се захтев усваја садржи поред делова прописаних законом, податке о проценту субвенције на цену
комуналне услуге за које се врши обједињена наплата, која
се плаћа јавном комуналном предузећу, у складу са овом
одлуком и рок важења решења.
Против решења из става 1. може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана пријема решења.
О жалби на решење у дугом степену одлучује Градско
веће применом одредби закона којим се уређује општи
управни поступак”.

Скупштина Града Београда
Број 5-1157/18-С, 21. децембар 2018. године

Члан 13.
У члану 13. ст. 1. и 2. „бришу се”.
Члан 14.
У члану 14. став 1. мења се и гласи: „Решење којим се
одобрава плаћање субвенционисане цене комуналних услуга издаје се са роком важења од три године од дана подношења захтева.”
У ставу 2. речи „из члана 11.” замењују се речима „из
члана 12”,
У ставу 5. речи „О испуњености услова из ст. 3. и 4. овог
члана” замењују се речима „О измирењу обавезе”, а после

Члан 15.
Члан 15. мења се и гласи:” Организациона јединица
Градске управе Града Београда донеће решење о престанку
субвенције у року од осам дана од дана када је јавно комунално предузеће доставило обавештење о обустави наплате
субвенционисане цене.”
Члан 16.
Члан 18. брише се.

Члан 18.
Члан 20. постаје члан 19, мења се и гласи:
„Захтев за плаћање субвенционисане цене комуналних
услуга на основу ове одлуке корисници могу да поднесу почев од 15.маја 2019. године за 2020. годину.”
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 9а Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен
текст 37/11 и 42/11,11/14,30/14,34/14, 89/14, 96/16 и 36/17),
и чл. 13, 14, 26 и 49. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13, 9/13, 61/13,
15/14, 37/14, 44/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 126/16, 2/17 и
36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за социјалну заштиту доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРА ВИЛНИКА
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Правилнику о одређивању особа које могу остварити
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места
на јавним општим паркиралиштима („Службени лист града
Београда” бр. 104/14, 2/16 и 19/16), у члану 5. став 1. после
речи тачке в) додаје се тачка г) која гласи:
„2 фотографије формата 3x3,5 cm”
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Члан 2.
У члану 6. мења се став 4. и гласи:
„Образац 1 садржи следеће податке: име и (име једног родитеља) презиме носиоца права и адреса, ЈМБГ носиоца права, име (име једног родитеља) презиме подносиоца захтева који у име подносиоца (лица са инвалидитетом-члан породичног домаћинства, родитељ, старатељ, хранитељ и др.) подноси захтев, ЈМБГ подносиоца захтева, пребивалиште подносиоца захтева, подаци о власнику путничког возила (име, име једног родитеља и презиме), подаци из саобраћајне дозволе за
возило (марка, тип, број шасије и број мотора), регистарска ознака возила.”
Члан 3.
У члану 6. мења се став 5. и гласи:
„Образац 2 садржи следеће податке: име и (име једног родитеља) презиме корисника права на бесплатно коришћење
обележеног паркинг места и адреса, број претходно донетог решења о признатом праву, ЈМБГ носиоца права, име (име једног родитеља) презиме подносиоца захтева који у име подносиоца (лица са инвалидитетом-члан породичног домаћинства,
родитељ, старатељ, хранитељ и др.) подноси захтев, ЈМБГ подносиоца захтева, пребивалиште подносиоца захтева, подаци
о власнику путничког возила (име, име једног родитеља и презиме), подаци из саобраћајне дозволе за возило (марка, тип,
број шасије и број мотора), регистарска ознака возила.”
Члан 4.
У члану 6. мења се став 6. и гласи:
„Обрасци садрже: пристанак носиоца права за обраду података о личности који је обавезно попунити и потписати у
складу са Законом о заштити података о личности, сагласност носиоца права за достављање решења по службеној дужности, коју је обавезно попунити и потписати”.
Члан 5.
У члан 8. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„На основу решења Секретаријата за социјалну заштиту, организациона јединица градске управе надлежна за послове
саобраћаја одлучује својим решењем о резервацији пракинг места за категорије особа са инвалидитетом из члана 3. овог
правилника.”
„У случајевима када особа са инвалидитетом из члана 3. овог правилника има потребу да се уместо на месту становања
резервација паркинг места изврши на адреси запослења, доставља и потврду о запослењу од послодавца и образац М4.”
Члан 6.
Измене и допуне овог правилника ступају на снагу наредног од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”,
а примењују се од 1. јануара 2019. године.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
XIX – 01 број 07-752 /18, 24. децембра 2018. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за социјалну заштиту
Наташа Станисављевић, ср.

24. децембар 2018.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ

ОПИС

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и
95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и члана 24. тачка 2. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14
– пречишћени текст и 73/14), на предлог Већа Градске општине Обреновац, са седнице одржане 15. децембра 2018.
године, донела је

OД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2019. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
1
имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

1.555.222.987
1.555.222.987
1.580.273.727
1.562.613.727
17.660.000
-25.050.740

-25.050.740

45.550.740
20.500.000
25.050.740

Члан 2.
Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
I
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на приход од самосталних делатности
– паушал
Порез на приход од самосталних делатности –
самоопорезивање
Порез на зараде
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на мот.
возилима и пл. објектима

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
7
7
711

БУЏЕТ 2019
1.555.222.987
1.555.222.987
1.152.341.403
476.992.176

711122

34.000.000

711123

35.000.000

711111
713
713311

407.992.176
62.386.792
11.386.792

713421

26.000.000

713423

25.000.000

Порез на добра и услуге
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада
Tрансфери од других нивоа власти
Текући трансфери градова у корист нивоа
општина
Kaпитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина
1.2. Изворни приходи
Порез на имовину
Порез на имовину обвезника који не воде
пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде
пословне књиге
Накнада за уређење грађевиснког земљишта
Накнада за коришћење грађев. земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Приходи које својом делатношћу оствaри
Управа ГО
Административне таксе
Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу
Мешовити приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
2 Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
3
и задуживања
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
II
ГОДИНЕ
1 Процењени вишак прихода

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
714

БУЏЕТ 2019
567.962.435

714549

567.962.435

733

45.000.000

733157
733251

45.000.000

7
713

402.881.584
245.681.584

713121

95.681.584

713122

150.000.000

742253
741534
742152
7145
7161
7415

4.000.000
2.500.000
54.000.000
50.000.000
19.000.000
5.000.000

742351

10.000.000

742251

5.500.000

743353

5.000.000

745151

2.000.000

771-772

200.000

8
9
45.550.740
45.550.740
1.600.773.727

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
у динарима
Ек.
кл.
1
4
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481

ОПИС
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Субвенције приватним предузећима
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама

Укупна
средства
3
1.562.613.727
178.144.000
141.690.000
25.910.000
4.940.000
5.444.000
60.000
100.000
383.944.278
41.160.000
475.000
73.955.000
239.590.000
13.017.278
15.747.000
1.500.000
1.500.000
798.685.555
772.685.555
26.000.000
64.322.000
32.310.000

Структура
у%
4
97,62
11,13
8,85
1,62
0,31
0,34
0,00
0,01
23,98
2,57
0,03
4,62
14,97
0,81
0,98
0,09
0,09
49,89
48,27
1,62
4,02
2,02

1.000.000

0,06

31.012.000
111.320.894
111.320.894
22.697.000
22.372.000

1,94
6,95
6,95
1,42
1,40
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Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењима судова
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

3
125.000
200.000
2.000.000
2.000.000
17.660.000
17.660.000
4.160.000
13.500.000

4
0,01
0,01
0,12
0,12
1,10
1,10
0,26
0,84

20.500.000

1,28

20.500.000 1,28
20.500.000 1,28
1.600.773.727 100,00

Члан 3.
Потребна средства за финансирање фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 25.050.740 динара и отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу
од 20.500.000 динара планирано је да се обезбеде из процењеног суфицита 2018. године у износу од 45.550.740 динарa.
Члан 4.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функц.
класиф.
ФУНКЦИЈА
1
2
000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
040
Породица и деца
060
Становање
Социјална помоћ угроженом становништву
070
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована
090
на другом месту
100
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

Укупна
Струксредства
тура %
3
4
30.670.894
1,92
600.000
0,04
1.000.000
0,06
27.470.894

1,72

1.600.000
386.996.278

0,10
24,18

1
111
130
160
170
300
330
400
412
421
451
500
510
520
530
540
560
600
620
630
640
700
760
800
810
820
830
840
900
912
950
980
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2
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Друмски саобраћај
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано
на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
И ВЕРЕ
Услуга рекреације и спорта
Услуга културе
Услуге емитовања и издаваштва
Верске и остале услуге заједнице
ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
Образовање које није дефинисано нивоом
Образовање некласификовано
на другом месту
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3
76.974.000
269.323.000

4
4,81
16,82

18.699.278
22.000.000
8.502.000
8.502.000
165.199.000
29.000.000
10.000.000
126.199.000
417.811.241
119.308.552
84.358.689
3.047.266

1,17
1,37
0,53
0,53
10,32
1,81
0,62
7,88
26,10
7,45
5,27
0,19

136.233.754

8,51

74.862.980

4,68

369.361.172
228.799.293
59.421.879
81.140.000
1.000.000

23,07
14,29
3,71
5,07
0,06

1.000.000

0,06

179.483.142
103.207.886
41.275.256
23.000.000
12.000.000
41.750.000
35.300.000
3.600.000

11,21
6,45
2,58
1,44
0,75
2,61
2,21
0,22

2.850.000
1.600.773.727

0,18
100,00

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020 и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
Редни
број
1
1

Раздео

Глава

2

3

4

Назив директног буџетског корисника
4
Управа градске општине Обреновац

Износ

Ставка
5
1
2
3
4

Назив капиталног пројекта
6
Набавка опреме за одржвање електронске седнице
скупштине
Набавка рачунараске опреме, штампача и друге електронске опреме
Набавка намештаја
Набавку опреме за јавну безбедност

УКУПНО:

2019

2020

2021

7

9

10

13.000.000
1.565.000

1.200.000

1.100.000

995.000
1.600.000

1.200.000
1.600.000

1.500.000
1.600.000

17.160.000

4.000.000

4.200.000

Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм
активност/
пројекат
1
2
1101
1101-1010
1101-1013
1101-1016
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0008
1102-1003
1102-1009
1102-1010
1201-1013

Назив
3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса
ПРОЈЕКАТ – Станови за социјално становање
ПРОЈЕКАТ – Обнова оштећених породичних стамбених
објеката
Програм 2. Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће
ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ
ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина
ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме
ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

Укупна
средства
4
50.960.000
47.960.000
1.000.000

Структура у %
5
3,18
3,00
0,06

Одговорно лице
6
Mирослав Чучковић
Mилан Марошанин
Драган Младеновић

2.000.000

0,12

Александар Пантелић

382.801.079
81.140.000
110.000.000
80.000.000
3.649.200
59.421.879
2.000.000
590.000
36.000.000
10.000.000

23,91
5,07
6,87
5,00
0,23
3,71
0,12
0,04
2,25
0,62

Mирослав Чучковић
Mилан Марошанин
Славко Берић
Славко Берић
Светозар Андрић
Бранко Матић
Mилан Марошанин
Mилан Марошанин
Славко Берић
Милан Марошанин

24. децембар 2018.
1
1501

2
1501-0002
1501-0003
1501-1006

0101
0101-0001
0101-1002
0101-1006
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0006
0401-1001
0401-1002
0401-1005
0401-1010
0701
0701-0002
0701-1004
0701-1005
2002
2002-0001
2002-1009
2002-1012
2002-1017
2002-1018
2002-1020
2002-1021
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0005
0901-0007
0901-1007
0901-1008
0901-1009
0901-1011
0901-1013
1801
1801-1006
1201
1201-0002
1201-0004
1201-1003
1201-1007
1201-1012
1201-1013
1201-1014
1301
1301-0001
1301-0005
1301-1001
1301-1003
1301-1004
1301-1008
1301-1009
1301-1010
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0007
0602-0009
0602-1002
0602-1009
0602-1023
2101
2101-0001
2101-0002
2101-1001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3
Програм 3. Локални економски развој
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
ПРОЈЕКАТ – Меи Та Еуропе – покр. трошкова воде, канализације и одношења смећа
Програм 5.Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници
Пројекта – Одлазак на пољопривредне сајмове
ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада
ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом
ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског и предшколског узраста кроз еколошке школе и кампове
ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска
ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају
ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње и
одржавање добара у општој употреби
Програм 9. Основно образовање и васпитање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа
ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације
ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора
ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима
ПРОЈЕКАТ – Организовање Светосавског бала
ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели
ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој конгитивних компетенција
Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Једнократне помоћи и други облици помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Дневне услуге у заједници
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка рађању и родитељству
ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите
ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица
ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности
ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар
ПРОЈЕКАТ – Студентске награде
Програм 12. Здравствена заштита
ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац
Програм 13. Развој културе и информисање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација
ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине
ПРОЈЕКАТ – Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије
ПРОЈЕКАТ – Одржавање домова културе по МЗ
ПРОЈЕКАТ – Манифестације
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима
и савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике
ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста
ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац
ПРОЈЕКАТ – Реализација посебних годишњих програма спортских манифестација
ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ Обреновац
ПРОЈЕКАТ – Обреновац # youthHUB
ПРОЈЕКАТ – Замена столарије на базенима
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Општинско правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Функционисање националних савета националних мањина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва
ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ
ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума
ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа
ПРОЈЕКАТ – Електронска седница
УКУПНО:

Члан 7.
Текућа буџетска резерва за 2019. годину износи 2.000.000,00 динара.
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4
29.000.000
3.000.000
6.000.000
20.000.000
10.000.000

5
1,81
0,19
0,37
1,25
0,62

6
Предраг Јовановић
Предраг Јовановић
Предраг Јовановић
Мирослав Чучковић
Миодраг Митровић

5.330.000

0,33

Миодраг Митровић

3.000.000
1.670.000
188.162.041
39.004.404
3.047.266
2.233.754
70.578.121
24.000.000
3.308.552

0,19
0,10
11,75
2,44
0,19
0,14
4,41
1,50
0,21

Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
Мирослав Чучковић
Светозар Андрић
Светозар Андрић
Светозар Андрић
Бранко Матић
Славко Берић
Миодраг Митровић

30.000.000

1,87

Драган Блажић

13.780.568
2.209.376
273.031.435
121.199.000
5.000.000

0,86
0,14
17,06
7,57
0,31

Бранко Матић
Светозар Андрић
Милан Марошанин
Милан Марошанин
Мирко Вранешевић

146.832.435

9,17

Милан Марошанин

38.150.000
27.500.000
150.000
100.000
200.000
100.000
7.600.000
2.500.000
31.270.894
2.000.000

2,38
1,72
0,01
0,01
0,01
0,01
0,47
0,16
1,95
0,12

Драган Блажић
Драган Блажић
Драган Блажић
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Милан Марошанин
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Драган Младеновић

1.775.812

0,11

Александар Пантелић

600.000
3.000.000
600.000
1.600.000
12.095.082
1.000.000
5.000.000
3.600.000
1.000.000
1.000.000
64.275.256
1.200.000

0,04
0,19
0,04
0,10
0,76
0,06
0,31
0,22
0,06
0,06
4,02
0,07

Александар Пантелић
Драган Младеновић
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Драган Младеновић
Драган Младеновић
Милорад Косановић
Драган Блажић
Олга Миросављевић
Олга Миросављевић
Зоран Ћорломановић
Зоран Ћорломановић

23.000.000

0,55

Мирослав Чучковић

8.775.256
22.000.000
500.000
5.000.000
3.800.000
110.907.164

0,55
1,37
0,03
0,31
0,24
6,93

Иван Јегоровић
Милан Марошанин
Мирослав Чучковић
Милан Марошанин
Зоран Ћорломановић
Милош Станковић

12.200.000

0,76

Милош Станковић

5.000.000
55.000.000
800.000
21.807.886
7.400.000
2.699.278
6.000.000
344.241.858

0,31
3,44
0,05
1,36
0,46
0,17
0,37
21,50

Милош Станојевић
Милош Станковић
Милош Станковић
Иван Јегоровић
Иван Јегоровић
Mилош Станојевић
Иван Јегоровић
Милорад Косановић

233.823.000

14,61

Милорад Косановић

8.000.000
22.000.000
8.502.000
1.000.000
2.000.000
33.416.858
500.000
35.000.000
76.974.000
29.634.000
34.340.000
13.000.000
1.600.773.727

0,50
1,37
0,53
0,06
0,12
2,09
0,03
2,19
4,81
1,85
2,15
0,81
100,00

Радован Манојловић
Милорад Косановић
Зорица Цупара
Милорад Јанковић
Мирослав Чучковић
Иван Јегоровић
Зоран Ћорломановић
Петар Петровић
Мирослав Чучковић
Мирко Вранешевић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
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24. децембар 2018.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.600.773.727 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима:

24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. децембар 2018.

24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. децембар 2018.

24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 123 – 27

Број 123 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. децембар 2018.

24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
На терет буџетских средства корисник може преузети обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.
Члан 10.
Укупна средства буџета за општу потрошњу повећавају
се за износ средстава која се из буџета Града преносе градским општинама за финансирање капиталних издатака, а
на основу акта градског Већа Града Београда за реализацију
достављеног програма градске општине.
Члан 11.
Приходи од накнаде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде од емисије SO2, NO2 и прашкастих
материја и одложен отпад користиће се преко Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији
градске општине Обреновац за 2019. годину на који је Сагласност дало надлежно министарство.
Члан 12.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2019. и 2020.
годину које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 –УС и 95/18) број
запослених код корисника буџета градске општине Обреновац не може прећи максималан броз запослених на неодређено и одређено време.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске општине Обреновац и одговоран је за извршење ове
одлуке.
Председник градске општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 14.
Председник градске општине може донети одлуку о
промени износа апропријација и преносу апропријација у
текућу буџетску резерву у складу са Законом о буџетском
систему.
Директан корисник буџетских средстава уз одобрење
Одељења за буџет и финансије, може вршити преусмерење
апропријација одобренох на име одређеног расхода у складу са Законом о буџетском систему
Члан 15.
У случају да се буџету Градске општине Обреновац из
другог буџета (Републике, Града или друге локалне самоуправе) актом определе трансферна средства укључујући и
наменска средства за надокнаду штета услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донација чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке,
Одељење за буџет и финансије (у даљем тексту: Одељење)
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.
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Члан 16.
Одељење је у обавези да редовно прати извршење буџета
и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Веће градске општине.
У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог
члана Веће градске општине доставља извештај Скупштини
градске општине.
Члан 17.
Средства текуће буџетске резеве у износу од 2.000.000
динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске
општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу
Већа градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације за одређене
намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8.
ове одлуке, у делу који се односи на:
– раздео 1 – Скупштина градске општине, врши се на
основу финансијског плана Скупштине градске општине
који доноси председник Скупштине у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке;
– раздео 2 – Председник и Веће градске општине, врши
се на основу финансијског плана председника и Већа градске општине који доноси председник градске општине у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке;
– раздео 3 – Правобранилаштво градске општине, врши
се на основу финансијског плана Правобранилаштва који
доноси правобранилац у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке;
– раздео 4 – Управа градске општине, врши се на основу финансијског плана Управе градске општине који доноси
начелник управе Градске општине у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке;
За средства у разделу 4.1. – Месне заједнице, распоред
средстава по месним заједницама утврдиће се посебним
Решењем Већа градске општине. На основу тако утврђеног
обима средстава, савети МЗ доносе свој финансијски план.
Доносиоци финансијских планова из става 1. овог члана,
у складу са истим, донеће и планове набавки за исти период.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџета могу користити средства распоређена овом одлуком за намене за које
су им та средства и одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средства буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других извора.
Члан 20.
Функционер, односно руководилац корисника буџетских средства, одговоран је за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
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Функционер, односно руководилац дирекног, односно
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација.
Члан 21.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет средстава буџета само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
Изузетно, од става 1 овог члана, корисници могу преузимати обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога
Одељења за буџет и финансије.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или је у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години, а неизвршене у тој години преносе се и
имају статус преузетих обавеза и у 2019. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
Консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 22.
У буџетској 2019. години обрачун и исплата плата, као
и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних
награда и других врста награда предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Градске општине Обреновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике
Србије.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, издаци
буџета извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава,
Председник може обуставити привремено извршење
појединих издатака у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.
Члан 24.
Одељење ће вршити одговарајуће промене функционалне и економске класификације утврђене овом одлуком ради
усклађивања тих класификација са законским изменама
Правилника о стандардном класификационом оквиру за
буџетски систем.
Члан 25.
Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до висине издатака које за тромесечни период одреди Одељење.
Приликом одређивања квоте за кориснике средстава буџета, Одељење има у виду планирана средства у буџета за тог
буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета.
Корисници средстава буџета дужни су да уз захтев за
трансфер средстава, доставе Одељењу комплетну документацију за плаћање, на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
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Члан 26.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос средстава из става 1. овог члана,
корисници су дужни да доставе комплетну документацију
за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника
буџетских средстава (општа или посебна акта, рачуноводствена документација и др.).
Повлачење средстава из буџета од стране јавних и јавно
комуналних предузеће чији је оснивач ГО Обреновац која
су у статусу осталих корисника јавних средстава, односно
корисници субвенција из буџета ГО Обреновац за 2019.
годину по посебним програмима на које је СГО дала сагласност вршиће се по динамици која је утврђена по овим програмима.
Начин реализације планираних средстава вршиће се по
постојећим правилницима и програмима, а за програме,
програмске активности и пројекте за које није дефинисан
начин реализације кроз конкретне програме и правилнике,
овлашћује се Веће ГО Обреновац да исте донесе.
Члан 27.
Корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују
на терет капитала, осносно не исказују расход амортизације
и употребе средстава за рад.
Члан 28.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 29.
Јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну
за 2018. годину уплате у буџет Градске општине Обреновац.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 30.
Одлуку о капиталном задуживању Градске општине Обреновац доноси Скупштина Градске општине Обреновац,
уз сагласност Скупштине Града Београда и по претходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија и привреде – Управе за јавни дуг.
Члан 31.
Ову одлуку објавити у Службеном листу Града Београда
и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-5, 21. децембра 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

24. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 21. децембра 2018. године, разматрајући предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац по одлуци НО бр. XXXIII-5/2018 од 30. октобра 2018.
године, на основу члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 –
пречишћен текст и 73/14), а имајући у виду одредбе члана 69.
става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16), члана 29. става 1. тачке 11. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Топловод”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
85/16 и 103/16), и члана 34. става 1. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/07, 2/11, 29/14 и 19/17), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЖАВАЊУ МАШИНСКОГ ДЕЛА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2018./2019.
ГОДИНЕ
1. Скупштина градске општине Обреновац је сагласна са
предлогом Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топловод” Обреновац датим одлуком НО XXXIII-5/2018
од 30. октобра 2018. године и одобрава овом предузећу да
и у грејној сезони 2018/2019. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у
топлотним подстаницама, односно предајним станицама у
исправном стању, у складу са прописима.
2. Реализацију ове одлуке пратиће Веће градске општине
Обреновац и Управа Градске општине Обреновац – Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове.
3. Одлука се доставља: директору и Надзорном одбору
ЈКП „Топловод”, Обреновац, Већу градске општине, Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе
градске општине Обреновац и архиви.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-156, 21. децембра 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 24.
тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14),
члана 23. став 4. тачка 5. Одлуке о промени оснивачког акта
Jавног предузећа ,,Пословни простор”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17
и 82/18), а у вези са члана 69. став 1. тачка 3 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), разматрајући захтев Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац бр. 03-2165/18 од 13. децембра 2018. године, за давање
сагласности на Одлуку о висини износа текућег одржавања
заједничких делова стамбених зграда, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ
ИЗНОСА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини износа текућег
одржавања заједничких делова стамбених зграда колектив-
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ног становања на територији градске општине Обреновац,
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни
простор” Обреновац под бројем 06-2158/18 од 13. децембра
2018. године.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-155, 21. децембра 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац је
на основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16), члана 23.
став 4. тачка 5. и члана 29. став 1. тачка 11. Одлуке промени
оснивачког акта Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац (,,Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16,
133/16, 72/17 и 82/18 ) и члана 28. Статута Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац ( дел. бр. 1867/16 од 19.
октобра 2016. године), на седници одржаној 13. децембра
2018. године донео

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ИЗНОСА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висине износа текућег одржавања заједничких делова зграда на територији градске
општине Обреновац као делатност од општег интереса у
складу са законом, којим се уређује становање и одржавање зграда, по уговорима закљученим са скупштинама стамбених заједница, које заступа управник/професионални
управник, односно принудни управник именован од стране
Управе Градске општине Обреновац.
Члан 2.
Делатност од општег интереса на територији градске
општине Обреновац везану за текуће одржавање зграда, ЈП
„Пословни простор” Обреновац (у даљем тексту: предузеће), обавља по основу члана 12. став 3. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац (,,Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16,
133/16, 72/17 и 82/18), а која је од стране Оснивача предузећу поверена на обављање уз претежну делатност.
Поверену делатност из предходног става предузеће,
ради задовољавања потреба од опшег интереса на територији градске општине Обреновац, обавља самостално или
преко другог субјекта.
Члан 3.
Предузеће је дужно да организује обављање делатности
текућег одржавања зграде на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање услуга корисницима под
условима и на начин уређен законом, прописима и уговором;
2) прописани или уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност
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корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску
исправност у складу са позитивним прописима;
3) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља делатност из става 1. овог
члана у складу са законом, Статутом предузећа, оснивачким актом и овом одлуком.
Члан 4.
Текуће одржавање представља извођење радова који се
предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења а састоје се од
прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости.
Под текућим одржавањем се подразумевају активности
и радови као што су:
– редовно сервисирање лифтова у складу са важећим
прописима;
– поправка или замена аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др.;
– чишћење сливника, олука и олучних цеви зграде;
– поправка или замена окова, брава, катанаца и других
уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
– кречење и бојење заједничких просторија у згради;
– фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у
заједничким деловима зграде.
Осим активности и радова наведених у предходном ставу под текућим одржавањем се подразумева и одржавање
хигијене и чишћење заједничких просторија зграда што се
уговара посебним уговором о одржавању хигијене и чишћењу, а може да обухвати следеће:
– чишћење и прање улаза, столарије, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина, гелендера, кабина лифтова;
– уклањање паучине и прашине у заједничким просторијама;
– дератизација, дезинсекција и дезинфекција заједничких просторија у згради у складу са важећим прописима.
Поступак уговарања услуге текућег одржавања
Члан 5.
Управник, професионални управник или принудни
управник у име Стамбене заједнице подноси писани захтев
са образложеним намерама да са предузећем, уговори услугу текућег одржавања заједничких делова зграде.
Након пријема захтева Служба за техничке послове
предузећа излази на терен ради утврђивања испуњeности
потребних услова зграде за укључивање у систем текућег
одржавања и о томе сачињава записник о утврђеном стању
објекта и испуњености услова за одржавање.
Уколико се утврди да су испуњени сви потребни услови, закључује се Уговор о текућем одржавању зграде, између регистроване стамбене заједнице као корисника услуга
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и предузећа као пружаоца услуга, којим се ближе уређују
права и обавезе уговорних страна.
Након потписивања уговора наведеног у предходном
ставу, овлашћени представници уговорних страна сачињавају записник у који се уносе сви релевантни подаци од значаја за даље одржавање зграде.
Члан 6.
Уговор се закључује у писаној форми на одређено или
неодређено време.
Висина износа текућег одржавања
Члан 7.
Износ трошкова за текуће одржавање зграда представља месечни износ изражен у динарима са ПДВ, утврђен у
апсулутном износу за сваки посебан односно самостални
део зграде
Р.
бр.

Врста посебног/самосталног дела зграде

Цена

1

Стан и пословни простор у згради без лифта

360,85

2

Стан и пословни простор у згради са лифтом

469,11

3

Гаража

216,51

4

Гаражно место, гаражни бокс

144,34

5

Самостални део (тех. постројење, котларница, трафо станица и
др.)

216,51

Извођење радова на текућем одржавању зграда
Члан 8.
Радови на текућем одржавању зграда ће се изводити након закључења уговора између стамбене заједнице и предузећа, а у складу са позитивним законским и подзаконским
прописима којима се уређује становање и одржавање зграда.
Начин фактурисања и плаћања
Члан 9.
Уговором о текућем одржавању зграде ће бити дефинисани сви елементи везани за фактурисање, начин и рокове
плаћања за уговорене услуге.
Утврђени износи цена наведених у члану 7. ове одлуке
ће се усклађивати са законом или другим прописом и пројектованом стопом инфлације за текућу годину.
Завршне одредбе
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службени листу Града Београда” по добијеној сагласности оснивача, а иста ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац
Број 06-2158/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Драган Исаиловић, ср.
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