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ПОК А ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ФЕБРУАРУ 2018. ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београду, у
фебруару 2018. године износи 0,3% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Број XI-06-053-41/18, 13. марта 2018. године
Помоћник секретара
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној 14. марта 2018. године, на основу члана 46. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 17. став 1. тачка
18. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града
Београда”, број 57/15 – пречишћен текст и 134/16), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине
Градске општине Врачар Драгани Недин са Изборне листе
„Доста је било – Саша Радуловић”.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-14/18-VIII/1, 14. марта 2018. године
Председник
Михаило Групковић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној
14. марта 2018. године, на основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11) и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 15/11 –
пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12, 56/14 и 72/16), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске општине Врачар изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године Предрагу Николићу са Изборне листе
„Доста је било – Саша Радуловић”.
2. Мандат одборника траје до престанка мандата одборника/одборница овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-14/18-VIII/2, 14. марта 2018. године
Председник
Михаило Групковић, ср.
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Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној 14. марта 2018. године, на основу члана 17. став 1. тачка
3. Статута Градске општине Врачар (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 57/15 – пречишћен текст и 134/16), донела је

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
БРОЈ 96-77/13-VIII/6 ОД 24. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар број 9677/13-VIII/6 од 24. децембра 2013. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

19. март 2018.

Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној 14. марта 2018. године, на основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), a у вези са чл.
34. и 35. Статута Установе спортско-рекреативно образовни
центар „Врачар”, број 654 од 6. јуна 2013. године и број 895
од 15. маја 2014. године и члана 17. став 1. тачка 13. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
бр. 57/15 – пречишћен текст и 134/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”
1. Именује се Гордана Грковић за члана Надзорног одбора Установе спортско-рекреативно образовног центра
„Врачар” Београд, из реда запослених, са 14. мартом 2018.
године.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-14/18-VIII/8, 14. марта 2018. године

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-14/18-VIII/5, 14. марта 2018. године

Председник
Михаило Групковић, ср.

Председник
Михаило Групковић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Врачар на седници одржаној 14. марта 2018. године, на основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), a у вези са чланом 34. Статута Установе Спортско-рекреативно образовни
центар „Врачар”, број 654 од 6. јуна 2013. године и број 895
од 15. маја 2014. године и члана 17. став 1. тачка 13. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
бр. 57/15 – пречишћен текст и 134/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРАЧАР”

Скупштина Градске општине Савски венац на 16. седници, одржаној 19. марта 2018. године, на основу члана 53.
Закона о Правобранилаштву („Службени лист Града Београда”, број 55/14), члана 22. Одлуке о правобранилаштву
Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 91/14, 83/16 и 105/16) и члана 17. Статута Градске
општине Савски венац („Службени лист Града Београда”,
бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ
ВЕНАЦ

1. Мири Протић, чланици Надзорног одбора Установе
Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”, престаје
мандат са даном 1. март 2018. године, због поднете оставке.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

1. Утврђује се престанак функције заменици правобраниоца Градске општине Савски венац, Марији Божић, дипл.
правници, из Београда, са 31. децембром 2017. године, на
лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-14/18-VIII/7, 14. марта 2018. године

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-16.1/18-I-01, 19. марта 2018. године

Председник
Михаило Групковић, ср.

Председник
Немања Берић, ср.

19. март 2018.
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БАРАЈЕВО
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члан 48.
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15)
и члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и
поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава
из буџета Градске општине Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени лист Града Београда”, бр. 24/17), Веће Градске
општине Барајево доноси

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО БАРАЈЕВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2018. ГОДИНИ
ИЗ ОБЛАСТИ: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години на територији ГО Барајево из
области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите,
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци,
помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права.
Члан 2.
Одлуком о буџету ГО Барајево за 2018. годину (бр. 0668/17-166 од 26. децембра 2017. године, „Службени лист
Града Београда”, број 105/17), у оквиру раздела 3. Oпштинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита,
Програмска активност/Пројекат 0901-0003 – „Дневне услуге у заједници”, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, износ планираних
средстава је 2.200.000,00 динара.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке, расписује
се јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево
за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која
реализују удружења у 2018. години на територији ГО Барајево из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о
деци, помоћи старима, заштите и промовисања људских и
мањинских права.
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава, објављује се на званичној интернет презентацији Градске општине Барајево, на огласној табли ГО Барајево и у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 4.
Поступак јавног конкурса у име Градске општине Барајево, оперативно спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних
организација, коју именује председник општине.
На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о избору програма и пројеката, доноси Веће ГО Барајево.
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Члан 5.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
3. удружења која имају право на подношење пријава;
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
5. максимална вредност пројекта којим удружење може
конкурисати;
6. документа која је потребно приложити уз пријаву;
7. основна мерила и критеријуме начина одлучивања
Комисије;
8. по потреби ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења;
9. место и рок за достављање пријаве;
10. рок за доношење одлуке о избору;
11. начин објављивања одлуке.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Комисије, обавља организациона јединица Управе ГО Барајево
надлежна за друштвене делатности.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београдa”.
Веће Градске општине Барајево
Број 06-12/18-207, 19. марта 2018. године
Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члан 48.
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, број 30/10) и члана 5.
Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку
доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета
Градске општине Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Београда”, број 24/17), Веће Градске општине
Барајево доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА БROJ 2/18 ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО БАРАЈЕВО ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ПЕНЗИОНЕРСКА УДРУЖЕЊА У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање јавног конкурса
брoj 2/18 за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области: делатност пензионерских удружења у 2018. години на територији ГО Барајево, образовање
комисије, начин објављивања јавног конкурса и садржинa
јавног конкурса.
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Члан 2.
Одлуком о буџету ГО Барајево за 2018.годину (бр. 0668/17-166, од 26. децембра 2017. године „Службени лист
Града Београда”, број 105/17), у оквиру раздела 3 Општинска управа, Програм 0901 – социјална и дечија заштита,
Програмска активност 0901-0003, Дневне услуге у заједници, Функција 090 –Социјална заштита некласификована на
другом месту, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу
од 1.000.000,00 динара.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове oдлуке расписује се јавни конкурс брoj 2/18 за доделу средстава из буџета
ГО Барајево за подстицање пројеката и програма од јавног
интереса која спроводе пензионерска удружења у 2018. години, на територији ГО Барајево.
Јавни конкурс број 2/18 се објављује на званичном сајту
ГО Барајево и у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 4.
Поступак Јавног конкурса у име ГО Барајево оперативно спроводи Комисија за спровођење поступка јавног Конкурса за финансирање пројеката невладиних организација
коју именује председник општине.
На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о избору програма и пројеката доноси Веће ГО Барајево.
Члан 5.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
3. удружења која имају право на подношење пријава;
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
5. максимална вредност пројекта којим удружење може
конкурисати;
6. документа која је потребно приложити уз пријаву;
7. основна мерила и критеријуме начина одлучивања
Комисије;
8. по потреби ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења;
9. место и рок за достављање пријаве;
10. рок за доношење одлуке о избору;
11. начин објављивања одлуке.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему
документације за Комисију обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности ГО Барајево.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Барајево
Број 06-12/18-206, 19. марта 2018. године
Председник
Слободан Адамовић, ср.

19. март 2018.

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која
реализују удружења („Службени лист Града Београда”, број
24/17) и Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2018.
годину („Службени лист Града Београда”, број 105/17), Веће
ГО Барајево расписује

JА ВНИ КОНКУР С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО БАРАЈЕВО ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2018. ГОДИНИ ИЗ ОБЛАСТИ: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења у 2018. години на
територији Градске општине Барајево, планираних Одлуком o буџету Градске општине Барајево за 2018. годину, бр.
06-68/17-166 од 26. децембра 2017. године („Службени лист
Града Београда”, број 105/17) у оквиру раздела 3. Општинска
управа, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност/ Пројекат 0901-0003 – „Дневне услуге у
заједници”, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама. Износ планираних
средстава je 2.200.000,00 динара.
II. Право на доделу средстава или недостајућег дела
средстава за подстицање програма и пројеката од јавног
интереса имају удружења која имају седиште на територији
Градске општине Барајево, програме и пројекте претежно
реализују на територији Градске општине Барајево и која се
не финансирају по другим основама из буџета ГO Барајево.
III. Удружењима из става II овог јавног конкурса, средства се опредељују за реализацију програма из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица
са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима,
заштите и промовисања људских и мањинских права.
Једно удружење може учествовати са једним предлогом
пројекта.
IV. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине Барајево
укључују:
– трошкове набавке услуга;
– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта, остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне трошкове, информисање;
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалуација пројекта, трошкове организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија);
– трошкове ПДВ-а,
с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржишним ценама.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из буџета Градске општине Барајево:
– дугови и покривање губитака или дуговања,
– пристигле пасивне камате,
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета Градске општине Барајево су одређени члан 9. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета ГО
Барајево.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Административна провера
Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року,
биће укључени у процес административне провере документације.
Административна провера састоји се из три дела:
1. Провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим
циљевима конкурса;
2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је
поднета целокупна документација у складу са листом за
проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
3. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности), задовољавају критеријуме
постављене у Правилнику, да ли су трајање и максимални
износ донације у складу са правилима конкурса.
Техничко-финансијска провера
Техничко-финансијска провера представља процену
квалитета предлога пројекта и предлога буџета.
Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима
из Правилника, на основу којих ће Комисија донети одлуку.
Критеријуми
1. Финансијски и оперативни капацитет удружења,
2. Релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана
активности,
3. Методологија,
4. Одрживост пројекта и самоодрживост удружења,
5. Буџет и рационалност трошкова.
Оцену предлога пројеката, извршиће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација.
Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.
V. Конкурсна документација садржи:
– Пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и образац за буџет пројекта);
– Копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве
(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре
– печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат тако реализује;
– Копију завршног извештаја о реализацији пројеката
финансираних средствима буџета Градске општине Барајево у претходној години – обезбеђује ГО Барајево;
– Копију извода из Статута (чланови који се односе на
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом
удружења и потписом заступника;
– Копију извода из Статута (чланови који се односе на
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом
удружења и потписом заступника за сваку партнерску организацију, осим за предузећа и установе којима је оснивач
Градска општина Барајево или Град Београд;
– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге,
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је
да се достави програм са дефинисаним темама;
– Радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.
Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:
– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма, односно пројекта са одговарајућом финансијском документацијом;
– да ће током реализације програма, односно пројекта у
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је реализацију подржала Градска општина Барајево.

Број 26 – 5

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације, који је потписан и оверен печатом
(на местима која су за то предвиђена) и електронску верзију
пројекта (на cd-у или флешу).
Подносиоци пријава, своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо. Пријава у којој
је конкурсна документација написана руком или писаћом
машином, неће се сматрати важећом. Неће се разматрати
неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве, чији подносилац није извршио досадашње обавезе према ГО Барајево
у вези са пројектом који је финансиран, односно суфинансиран из буџета ГО Барајево.
VI. Комплетна конкурсна документација се доставља у
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Барајево или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У 2018. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ.
Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.
Благовременом доставом, сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат
поште), без обзира на датум приспећа.
VII. Рок за реализацију пројекта
Програм се мора реализовати до 1. новембра 2018. године.
VIII. Удружење, корисник средстава је дужно да омогући
контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да
средства врати.
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана завршетка,
односно реализације пројекта, поднесе Већу ГО Барајево, преко Одељења Општинске управе надлежне за област за коју је
расписан конкурс, извештај – наративни и финансијски о реализацији програма или пројекта за који су додељена средства.
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на
писарници Општинске управе или се шаље поштом.
IX. По завршетку конкурса, Комисија ће у року од 10
дана утврдити ранг листу предложених пројеката и објавити на званичној интернет страни ГО Барајево.
Учесници конкурса имају право приговора у року од пет
дана од дана објављивања ранг листе.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од пет дана
од дана њеног примања и иста је коначна.
Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета ГО Барајево додељују средства за подносиоце прогама
и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање
програма и пројеката, Веће доноси у року од 20 дана од дана
утврђивања ранг листе.
Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на званичној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком
учеснику конкурса.
На основу Одлуке о избору програма или пројеката,
председник Градске општине Барајево закључује Уговор о
финансирању пројеката средствима из буџета ГО Барајево.

Број 26 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

За све додатне информације у вези услова конкурса,
обратити се на телефон: 8302-117.
Веће Градске општине Барајево
Број 06-12/18-207, 19. марта 2018. године
Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која
реализују удружења („Службени лист Града Београда”, број
24/17) и Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2018.
годину („Службени лист Града Београда”, број 105/17), Веће
ГО Барајево расписује

J А В Н И КОНКУ Р С
(БРОЈ 2/18) ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО
БАРАЈЕВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ПЕНЗИОНЕРСКА УДРУЖЕЊА У 2018. ГОДИНИ
I. Расписује се јавни конкурс број 2/18 за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска
удружења у 2018. години на територији градске општине
Барајево предвиђених Одлуком о буџету ГО Барајево за
2018. годину (бр. 06-68/17-166, од 26. децембра 2017. године „Службени лист Града Београда”, број 105/17), у оквиру
раздела 3 Општинска управа, Програм 0901 – социјална и
дечија заштита, Програмска активност 0901-0003, Дневне
услуге у заједници, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су
средства у износу од 1.000.000,00 динара.
II. Право на доделу средстава за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса имају пензионерска удружења
која имају седиште на територији Градске општине Барајево, програме и пројекте претежно реализују на територији
Градске општине Барајево и која се не финансирају по другим основама из буџета Градске општине Барајево.
III. Удружењима из става II овог јавног позива, средства
се опредељују за реализацију програма из области: делатност пензионерских удружења.
Једно удружење може учествовати са једним предлогом
пројекта.
IV. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине Барајево
укључују:
– трошкове набавке услуга,
– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта, остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне трошкове, информисање,
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалуација пројекта, трошкове организације обука итд., укључујући
трошкове финансијских услуга (банкарских провизија),
– трошкове ПДВ-а,
– с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржишним ценама.

19. март 2018.

Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из буџета Градске општине Барајево:
– дугови и покривање губитака или дуговања,
– пристигле пасивне камате,
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета Градске општине
Барајево су одређени чл. 9. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета ГО
Барајево:
Административна провера
Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року
биће укључени у процес административне провере документације.
Административна провера састоји се из три дела:
1. Провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим
циљевима конкурса;
2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је
поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
3. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности), задовољавају критеријуме
постављене у Правилнику, да ли је трајање и максимални
износ донације у складу са правилима конкурса.
4. Техничко-финансијска провера
Техничко-финансијска провера представља процену
квалитета предлога пројекта и предлога буџета.
Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима
из Правилника, на основу којих ће Комисија донети одлуку.
Критеријуми
1. Финансијски и оперативни капацитет удружења,
2. Релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана
активности,
3. Методологија,
4. Одрживост пројекта и самоодрживост удружења,
5. Буџет и рационалност трошкова.
Оцену предлога пројеката, извршиће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација.
Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.
V. Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и образац за буџет пројекта);
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве
(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре
– печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат тако реализује;
– копију завршног извештаја о реализацији пројеката
финансираних средствима буџета Градске општине Барајево у претходној години – обезбеђује ГО Барајево;
– копију извода из Статута (чланови који се односе на
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом
удружења и потписом заступника;
– копију извода из Статута (чланови који се односе на
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом
удружења и потписом заступника за сваку партнерску организацију, осим за предузећа и установе којима је оснивач
Градска општина Барајево или Град Београд;
– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге,
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је
да се достави програм са дефинисаним темама;
– радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.
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Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе
подносиоца пријаве према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу
изјављује:
– да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена– у
супротном удружење прихвата обавезу да изврши повраћај
ненаменски утрошених средстава у року од 10 дана по захтеву даваоца средстава;
– да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма, односно пројекта са одговарајућом финансијском документацијом;
– да ће током реализације програма, односно пројекта у
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је реализацију подржала Градска општина Барајево.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом
(на местима која су за то предвиђена) и електронску верзију
пројекта.
Подносиоци пријава, своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо. Пријава у којој
је конкурсна документација написана руком или писаћом
машином, неће се сматрати важећом. Неће се разматрати
неблаговрeмене и непотпуне пријаве и пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе према ГО Барајево
у вези са пројектом који је финансиран односно су финансиран из буџета ГО Барајево.
VI. Комплетна конкурсна документација се доставља у
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Барајево или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА НА КОНКУРС бр. 2/18 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ПЕНЗИОНЕРСКА УДРУЖЕЊА у
2018. години – НЕ ОТВАРАТИ.
Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат
поште), без обзира на датум приспећа.
VII. Рок за реализацију пројекта
Програм се мора реализовати до 1. новембра 2018. године.
VIII. Удружење, корисник средстава је дужно да омогући
контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да
средства врати.
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана завршетка, односно реализације пројекта, поднесе Већу ГО Барајево, преко Одељења Општинске управе надлежне за област
за коју је расписан конкурс, извештај – наративни и финансијски о реализацији програма или пројекта за који су додељена средства.
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на
писарници Општинске управе или се шаље поштом.
IX. По завршетку конкурса, Комисија ће у року од 10
дана утврдити ранг-листу предложених пројеката и објавити на званичној интернет страни ГО Барајево.
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Учесници конкурса имају право приговора у року од пет
дана од дана објављивања ранг листе.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од пет дана
од дана њеног примања и иста је коначна.
Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета ГО Барајево додељују средства за подносиоце прогама
и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање
програма и пројеката, Веће доноси у року од 20 дана од дана
утврђивања ранг листе.
Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на званичној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком
учеснику конкурса.
На основу Одлуке о избору програма или пројеката,
председник Градске општине Барајево закључује Уговор о
финансирању пројеката средствима из буџета ГО Барајево.
За све додатне информације у вези услова конкурса,
обратити се на телефон: 8302-117.
Веће Градске општине Барајево
Број 06-12/18-206, 19. марта 2018. године
Председник
Слободан Адамовић, ср.

ГРОЦКА
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. фебруара 2018. године на основу члана 93. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 77. став 2. алинеја 3 Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), члана 4. Одлуке о утврђивању назива
улица и тргова на територији града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04), члана 17. тачка 32 и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11,
36/13 и 80/14), на предлог Комисије за утврђивање назива
улица и тргова на територији Градске општине Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ 1
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Мења се назив улице на територији градске општине
Гроцка, Месна заједница Врчин и то:
првом десном краку Годњичке улице која почиње од катастарске парцеле 8594 (Годњичка улица) између катастарских парцела 5608/27 и 5608/28, захвата целу катастарску
парцелу 5608/45 и завршава се између катастарских парцела 5608/40 и 5608/39, односно иде до катастарске парцеле
5609/2 где се завршава, утврђује се назив УЛИЦА „ГАВРИЛА ПРИНЦИПА”.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”
након добијене сагласности Министарства државне управе
и локалне самоуправе.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 015-1, 23. фебруара 2018. године
Председник
Стефан Дилберовић ср.
1

Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је сагласност на ово
решење 1. марта 2018. године под бројем 015-05-00006/2018-24.
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ОБРЕНОВАЦ
ОПИС

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 16. марта 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
и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 9.
марта 2018. године, донела је

у динарима
1.438.207.529
1.438.207.529

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

713423

10.000.000

1.555.131.122

714

496.850.667

714549

496.850.667

733

185.000

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

733157

165.000

Текући наменски трансфери од Републике

733154

20.000

7

Порез на имовину

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

2

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

1.2. Изворни приходи

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 103/17) мења се и
гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске
општине Обреновац за 2018. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

19.000.000

Tрансфери од других нивоа власти

I. ОПШТИ ДЕО

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

713421

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

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018.
ГОДИНУ

1

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

Порез на добра и услуге

П Р ВУ ИЗ МЕН У OД Л У КЕ

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2018
КАЦИЈА

437.288.350

713

319.688.350

Порез на имовину обвезника који не воде
пословне књиге

713121

139.688.350

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

180.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

4.000.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

51.000.000

Комуналне таксе

7145

28.000.000

Комуналне таксе

7161

14.000.000

Комуналне таксе

7415

2.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри
Управа ГО

742351

9.000.000

Административне таксе

742251

4.500.000

Мандатне казне

743353

1.600.000

Мешовити приходи

745151

3.500.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3 Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања

9

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

137.323.593

1 Процењени вишак прихода

137.323.593
1.575.531.122

1.519.572.372

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

35.558.750
-116.923.593

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

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

-116.923.593

у динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Ек.
кл.

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

137.323.593

Издаци за отплату главнице дуга

20.400.000

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

116.923.593

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

ОПИС

1
4

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

ОПИС
I

1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

96,45
10,60

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

132.601.875

8,42

412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима

5.209.100

0,33
0,23

344.392.246

21,86

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

441 Отплата домаћих камата

711123

Порез на зараде

711111

428.783.512

713

34.600.000

713311

5.600.000

Порез на наслеђе и поклон

425 Текуће поправке и одржавање

1.000.919.179

Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање
Порез на имовину

424 Специјализоване услуге

7

19.000.000

40.214.355

2,55

465.000

0,03

74.042.342

4,70

203.897.964

12,94

8.943.069

0,57

16.829.516

1,07

2.600.000

0,17

2.600.000

0,17

45 СУБВЕНЦИЈЕ

800.221.787

50,79

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

794.221.787

50,41

6.000.000

0,38

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

71.085.909

4,51

463 Трансфери осталим нивоима власти

35.321.909

2,24

2.321.000

0,15

33.443.000

2,12

454 Субвенције приватним предузећима
21.500.000

0,08

3.600.000

44 ОТПЛАТА КАМАТА

711122

1,54

1.260.000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1.438.207.529

Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

24.338.400

415 Накнаде трошкова за запослене

7

469.283.512

4

167.009.375

426 Материјал

711

3

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.438.207.529

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Структура
у%

1.519.572.372

423 Услуге по уговору
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2018
КАЦИЈА

Укупна
средства

464 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
465 Остале дотације и трансфери

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

3

4

1

Број 26 – 9
2

3

4

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

108.296.967

6,87

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

393.138.245

24,95

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

108.296.967

6,87

620

Развој заједнице

245.770.770

15,60

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

24.965.154

1,58

630

Водоснабдевање

68.217.475

4,33

481 Дотације невладиним организацијама

24.030.000

1,53

640

Улична расвета

79.150.000

5,02
0,15

482 Порези, обавезне таксе и казне

147.900

0,01

700

ЗДРАВСТВО

2.321.000

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

200.000

0,01

760

Здравство некласификовано на другом месту

2.321.000

0,15

484 Накнада штете за повреду или штету
насталу услед елементарних непогода

587.254

0,04

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

131.329.923

8,34

810

Услуга рекреације и спорта

94.550.826

6,00

49 РЕЗЕРВЕ

1.000.934

0,06

820

Услуга културе

13.729.097

0,87

499 Средства резерве

1.000.934

0,06

830

Услуге емитовања и издаваштва

18.050.000

1,15

35.558.750

2,26

840

Верске и остале услуге заједнице

5.000.000

0,32

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

35.558.750

2,26

900

ОБРАЗОВАЊЕ

43.890.000

2,79

512 Машине и опрема

19.403.750

1,23

912

Основно образовање

36.990.000

2,35

25.000

0,00

980

Образовање некласификованона другом месту

16.130.000

1,02

20.400.000

1,29

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.400.000

1,29

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

20.400.000

1,29

1.575.531.122

100,00

514 Култивисана имовина
515 Нематеријална имовина
6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

УКУПНО

”
Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 116.923.593 динара и
отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу од 20.400.000 динара планирано је да се обезбеде из вишка прихода у износу од 137.323.593 динарa.”

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

6.900.000

0,44

1.575.531.122

100,00

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

1 2 3
1 4

Назив
директног
буџетског
корисника

Ставка

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Редни број
Раздео
Глава

5

Назив капиталног
пројекта

4

5

6

Управа град- 1 Набавка комуналске општине
не опреме
Обреновац

Износ
2018
7

2019
9

2020
10

26.000.000

11.000.000

11.000.000

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

2 Санација и
реконструкција
постројења за
прераду воде

7.000.000

7.300.000

1.000.000

3 Изградња водоводне мреже и
хидротехничких
објеката

17.377.475

65.000.000

62.000.000

Функц.
класиф.

4 Изградња
бициклистичко
пешачких стаза

24.760.000

18.750.000

23.125.000

36.508.000

17.125.000

5.000.000

ФУНКЦИЈА

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност

040

Породица и деца

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

Укупна сред- Структура
ства
%
3

4

33.918.876

2,15

500.000

0,03

5 Изградња мреже
фекалне канализације и ФЦС

2.860.000

6 Изградња фекалне
канализације Уровци и Кртинска

33.366.328

3.300.000

0,21

28.906.967

1,83

1.211.909

0,08

7 Санација изворишта Вић Баре

43.840.000

399.073.625

25,33
5,23

8 Набавка специјалног возила за
одгушење канализационе мреже

36.000.000

82.371.000

9 Електронска
седница

15.830.000

10.000.000

10 Реконструкција и
адаптација објекта
Стара бања

16.000.000

5.602.000

11 Реконструкција и
адаптација објекта
Стара општина

10.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

20.107.000

130

Опште услуге

276.711.690

17,56

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

16.990.935

1,08

170

Трансакције јавног дуга

23.000.000

1,46

200

ОДБРАНА

15.000.000

0,95

220

Цивилна одбрана

15.000.000

0,95

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

8.247.870

0,52

330

Судови

8.247.870

0,52

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

132.536.616

8,41

412

Општи послови по питању рада

421

Пољопривреда

9.840.000

0,62

451

Друмски саобраћај

114.696.616

7,28

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

416.074.967

26,41

510

Управљање отпадом

118.715.972

7,53

520

Управљање отпадним водама

86.226.328

5,47

530

Смањење загађености

3.074.023

0,20

540

Заштита биљног и животињског света и
крајолика

97.520.600

560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

110.538.044

8.000.000

12 Проширење гробља по МЗ

5.000.000

13 Уређење локације
Бањска комплекса

25.525.000

14 Изградња улице
поред цркве у
Белом Пољу

7.000.000

15 Изградња мреже
јавног осветљења

15.550.000

6,19

16 Изградња природњачко дома

18.000.000

7,02

17 Набавка и уградња
мобилијара

2.500.000

Број 26 – 10
1 2 3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

18 Набавка садница,
садња и иницијална нега

1
1501

10

2

1501-0003

19 Интегрисани
систем техничке
заштите

15.000.000

20 Набавка рачунара
и штампача

15.000.000

5.000.000
0101

1.000.000

21 Изградња дечјег
базена у оквиру
СКЦ
Укупно:

9

5.874.506

0101-0001

28.092.729

328.483.309 229.160.000 174.357.000

0101-0002

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

0101-1002
0101-1006
0401

Укупна
средства

Структура у %

0401-0001
Шифра
Програмска
Назив
Проактивност/
грам
пројекат
1
2
3
1101
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање
1101-0001 Програмска активнoст –
Просторно и урбанистичко
планирање
1101-1002 ПРОЈЕКАТ – Уређење Спојног канала
1101-1004 ПРОЈЕКАТ – Уређење
јавних површина
1101-1007 ПРОЈЕКАТ – Уклањање
бесправно подигнутих и
небезбедних објеката
1101-1010 ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса
1101-1012 ПРОЈЕКАТ – Уређење сливних подручја
1101-1015 ПРОЈЕКАТ – Обнова оштећених објеката колективног
становања
1101-1016 ПРОЈЕКАТ – Обнова
оштећених породичних
стамбених објеката
1102
Програм 2. Комунална
делатност
1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем
1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних
зелених површина
1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање
чистоће на површинама
јавне намене
1102-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Зоохигијена
1102-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња
мреже јавног осветљења
1102-1003 ПРОЈЕКАТ – Проширење
гробаља по МЗ
1102-1004 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање
1102-1005 ПРОЈЕКАТ – Санација
изворишта Вић баре
1102-1006 ПРОЈЕКАТ – Санација и
реконструкција постројења
за прераду воде
1102-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња
водоводне мреже
1102-1009 ПРОЈЕКАТ – Бањска
бушотина
1102-1010 ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

4
5
37.672.964 2,39
4.500.000 0,29

710.000 0,05
1.000.000 0,06
537.964 0,03

25.525.000 1,62
400.000 0,03
3.000.000 9,87

2.000.000 6,58

388.739.163 24,67
63.600.000 4,04

Одговорно
лице

0401-0002

6
Mирослав
Чучковић
Mилан
Марошанин

0401-0003
0401-0004

0401-1001

Mилан
Марошанин
Mилан
Марошанин
Милорад
Косановић

0401-1002

0401-1005

Mилан
Марошанин
Mилан
Марошанин
Милош
Станковић

0401-1008
0401-1009

Алексанар
Пантелић

0401-1010

Mирослав
Чучковић
Mилан
Марошанин

0401-1011

95.000.000 6,03

Зоран
Лапчевић

90.000.000 5,71

Зоран
Лапчевић

0701

0701-0002

0701-1001
0701-1003

8.465.688 0,54 Славко Берић
15.550.000 0,99
5.000.000 0,32
16.000.000 1,02
43.840.000 2,78
7.000.000 0,44

17.377.475 1,10
906.000 0,06
26.000.000 1,65

Mилан
Марошанин
Mилан
Марошанин
Mилан
Марошанин
Бранко
Матић
Бранко
Матић
Бранко
Матић
Mилан
Марошанин
Зоран
Лапчевић

0701-1004
0701-1005

0701-1006

2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003

3
Програм 3. Локални економски развој
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва
Програм 5.Пољопривреда и
рурални развој
Програмска активност –
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Програмска активност –
Мере подршке руралном
развоју
Пројекат – 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
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 -Изградња фекалне канализације и ФЦС
ПРОЈЕКАТ-Повезивање
прикључака на канализациону мрежу
ПРОЈЕКАТ-Подизање
дрвореда и озелењавање
слободних јавних зелених
површина
ПРОЈЕКАТ-Уређење слободних јавних површина
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ – Изградња
бициклистичке стазе
ПРОЈЕКАТ – Изградња
градских улица
ПРОЈЕКАТ – Унапређење
безбедности у саобраћају
ПРОЈЕКАТ – Делатност
управљања, коришћења,
заштите, уређивања, унапређења изградње и одржавање
добара у општој употреби
Пројекат – Подршка функционисању ЈКП Паркинг
сервис
Програм 9. Основно образовање
ПРОЈЕКАТ – Исхрана и
смештај ученика
ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ
ПРОЈЕКАТ – Превоз
ученика

19. март 2018.
4
5
8.000.000 0,51
8.000.000 0,51

9.840.000 0,62
5.000.000 0,32

1.000.000 0,06

6
Предраг
Јовановић
Предраг
Јовановић

Александар
Богићевић
Александар
Богићевић

Александар
Богићевић

2.840.000 0,18

Александар
Богићевић
1.000.000 0,06 Александар
Богићевић
196.609.279 12,48 Мирослав
Чучковић
53.397.850 3,39 Славко Берић

3.074.023 0,20 Славко Берић

2.520.600 0,16 Славко Берић
47.000.000 2,98

Бранко
Матић

2.715.972 0,17

Миодраг
Митровић

40.000.000 2,54

Драган
Блажић

33.366.328 2,12

Бранко
Матић

2.860.000 0,18

Бранко
Матић
Бранко
Матић

3.000.000 0,19

6.174.506 0,39 Славко Берић

2.500.000 0,16 Славко Берић
260.495.616 16,53

Милан
Марошанин

69.250.000 4,40

Милан
Марошанин

24.760.000 1,57

Милан
Марошанин
Милан
Марошанин
Мирко
Вранешевић
Милан
Марошанин

7.500.000 0,48
6.350.000 0,40
145.799.000 9,25

6.836.616 0,43

Игор
Вујичић

40.290.000 2,56

Драган
Блажић
Драган
Блажић
Драган
Блажић
Драган
Блажић

1.640.000 0,10
4.000.000 0,25
30.400.000 1,93

19. март 2018.
1

0901

1801

1201

1301

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2
3
2002-1005 ПРОЈЕКАТ – Превоз
ученика на републичка и
међународна такмичења
2002-1008 ПРОЈЕКАТ – Такмичење
шта знаш о саобраћају
2002-1009 ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације
2002-1012 ПРОЈЕКАТ – Смотра
рецитатора

4
5
100.000 0,01

6
Драган
Блажић

600.000 0,04

2002-1017 ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима
2002-1018 ПРОЈЕКАТ – Организовање
Светосавског бала

150.000 0,01

2002-1020 ПРОЈЕКАТ – Изградња
спортске сале у Скели
2002-1021 ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за
развој когнитивних компетенција
Програм 11. Социјална и
дечија заштита
0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Социјалне помоћи
0901-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Прихватилишта и
друге врсте смештаја
0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста
0901-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка рађању и
родитељству
0901-1007 ПРОЈЕКАТ – Унапређење
квалитета услуга социјалне
заштите
0901-1008 ПРОЈЕКАТ – Побољшање
услова становања интерно
расељених лица и избеглица
0901-1009 ПРОЈЕКАТ – Доходовне
активности
0901-1012 ПРОЈЕКАТ – Подршка
социохуманитарним организацијама
Програм 12. Здравствена
заштита
1801-1001 ПРОЈЕКАТ – Заједно до
здравља
Програм 13. Развој културе
и информисање

500.000 0,03

Мирко
Вранешевић
Драган
Блажић
Олга
Миросављевић
Драган
Блажић
Олга
Миросављевић
Милан
Марошанин
Мирослав
Чучковић

1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
1201-1001 ПРОЈЕКАТ – Манифестације од значаја за градску
општину Обреновац и
грађане
1201-1003 ПРОЈЕКАТ – Реализација
посебног годишњег програма културних манифестација
1201-1007 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине
1201-1008 ПРОЈЕКАТ – Израда стратегије културног развоја
општине
1201-1012 ПРОЈЕКАТ – Упознавање
историјских и туристичких
знаменитости Србије
Програм 14. Развој спорта и
омладине
1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним
спортским организацијама,
удрежењима и савезима

150.000 0,01
100.000 0,01

150.000 0,01

2.500.000 8,22

28.918.876 1,84
1.420.000 0,09
6.041.885 0,38

Драган
Младеновић

3.300.000 0,21

Др Обрад
Исаиловић

1.211.909 0,08

Др Обрад
Исаиловић

12.095.082 0,77

Вера
Милевић

500.000 0,03

2.321.000 0,15
2.321.000 0,15
53.779.097 3,41

1.500.000 0,10

18.050.000 0,46

4.080.000 0,26

Вера Милевић
Мирослав
Чучковић
Др Обрад
Исаиловић
Др Обрад
Исаиловић
Зоран
Ћорломановић
Зоран
Ћорломановић
Мирослав
Чучковић

Зоран
Ћорломановић

7.249.097 0,46

Иван Јегоровић

22.000.000 1,40

Милан
Марошанин
Зоран
Ћорломановић

400.000 0,03

500.000 0,03

Мирослав
Чучковић

98.990.826 6,28

Милош
Станковић
Милош
Станковић

10.800.000 0,69

0602

Мирослав
Чучковић
Драган
Младеновић
Александар
Пантелић

3.350.000 0,21

1.000.000 0,06

1

2101

2
3
1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење
омладинске политике
1301-1001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне
спортске чланарине за децу
школског узраста
1301-1003 ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од
значаја за градску општину
Обреновац
1301-1004 ПРОЈЕКАТ – Реализација
посебних годишњих програма спортских манифестација
1301-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација
стадиона ФК Раднички
1301-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ
Обреновац
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање
Месних заједница
0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање
јавниог дуга
0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско правобранилаштво
0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање
националних савета националних мањина
0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска
резерва
0602-1001 ПРОЈЕКАТ – Студентске
награде
0602-1002 ПРОЈЕКАТ – Подршка
функционисању ЈП СКЦ
0602-1009 ПРОЈЕКАТ – Прослављање
и обележавање значајних
датума
0602-1010 ПРОЈЕКАТ – Избори

Број 26 – 11
4
5
4.440.000 0,28

6
Милош
Станојевић

33.500.000 2,13

Милош
Станковић

800.000 0,05

Милош
Станковић

18.358.097 1,17

Иван
Јегоровић

3.000.000 0,19

Мирослав
Чучковић
Иван Јегоровић

28.092.729 1,78

367.503.301 23,33
223.056.567 14,16

Милорад
Косановић
Милорад
Косановић

10.535.001 0,67

Радован
Манојловић

23.000.000 1,46

Милорад
Косановић

8.247.870 0,52

Зорица
Цупара

450.000 0,03

Милорад
Јанковић

1.000.934 0,06

Мирослав
Чучковић

3.600.000 0,23

Драган
Блажић
Иван
Јегоровић
Зоран
Ћорломановић
Милорад
Косановић
Милорад
Косановић
Предраг
Јовановић

28.392.806 1,80
390.000 0,02

565.000 0,04

0602-1012 ПРОЈЕКАТ – Одржавање
4.077.869
зграде Хелп
587.254
0602-1015 ПРОЈЕКАТ – Помоћ
привредним субјектима и
предузетницима
0602-1023 ПРОЈЕКАТ – Управљање и
48.000.000
издавање у закуп пословног
простора
0602-1024 ПРОЈЕКАТ – Интегрисани
15.000.000
систем техничке заштите
0602-1025 ПРОЈЕКАТ – Савет за
600.000
безбедност
Програм 16. Политички
82.371.000
систем локалне самоуправе
2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВ30.409.000
НОСТ – Функционисање
скупштине
2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВ36.132.000
НОСТ – Функционисање
извршних органа
15.830.000
2101-1001 ПРОЈЕКАТ – Електронска
седница
УКУПНО:
1.575.531.122

0,26
3,71

3,05

Петар
Петровић

0,95

Мирослав
Чучковић
Мирко
Вранешевић
Мирослав
Чучковић
Мирко
Вранешевић

0,04
5,23
1,93

2,29

Мирослав
Чучковић

1,00

Мирослав
Чучковић

100,00

”
Члан 7.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2018. годину износи
1.000.934 динара.”

Број 26 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.575.531.122 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 13

Број 26 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 15

Број 26 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 17

Број 26 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 19

Број 26 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 21

Број 26 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 23

Број 26 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 25

Број 26 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 27

Број 26 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 29

Број 26 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 26 – 31

Број 26 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

19. март 2018.

”
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 18. Одлуке мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 1.000.934
динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске
општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу
Већа градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације за одређене
намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.“
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-1, 16. марта 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 16. марта 2018. године на основу члана 36. ст. 3.
и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 85/16 и 72/17), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за
избор и именовање на период од четири године директора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац,
чији је оснивач градска општина Обреновац.
2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим
су наведени услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и Оснивачким актом предузећа.
3. Поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове одлуке
спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач градска општина Обреновац образована Решењем
Скупштине градске општине („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17), у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор
директора саставиће ранг-листу са највише три најбоље
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном
изборном поступку доставити Већу градске општине у
циљу припреме предлога акта о именовању директора који
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучивање, у складу са законом.
4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац биће
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Српски телеграф” – примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у року од осам
дана од дана доношења ове одлуке.
5. По објављивању јавног конкурса за избор и именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”
Обреновац у „Службеном гласнику РС”, исти ће бити објављен и на интернет-страници Градске општине Обреновац.
Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-6, 16. марта 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу члана 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 36.
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16 и 72/17) и Одлуке о спровођењу Јавног
конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац VII-01 бр. 020-6
од 16. марта 2018. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ
ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Обреновац.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Војводе Мишића 192.
Матични број ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац је
20190655, а ПИБ је 104614161.
Претежна делатност предузећа је 52. 21 – услужне делатности у копненом саобраћају, као делатности од општег интереса.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац.
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац:
Кандидат за избор за директора предузећа мора испунити следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада
Обреновац, Војводе Мишића 192.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом
и писаном провером, односно на други одговарајући начин
сходно потребама рада предузећа у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:
– извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама),
– уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног Центра за социјални рад),
– уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или
други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање),
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Предузећа (потврде
или други акти којима се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац),
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова),
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– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена
посебна жалба.
Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац,
преко Службе за скупштинске послове и прописе Обреновац путем поште или преко писарнице Управе Градске општине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића 74,
са назнаком „јавни конкурс за избор директора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у дневном листу „Српски телеграф”, примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у року од осам
дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 16. марта 2018. године, на основу члана 17. става 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 28. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузећа за изградњу
Обреновца („Службени лист Града Београда”, бр. 66/16 и
117/16) и члана 24. став 1. Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/16 од 28. јула 2016. године
и НО бр. 4704-3/16 од 22. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
1. Мења се Решење VII-01 бр. 020-108 од 24. јуна 2016.
године и VII-01 бр. 020 –157 од 22. децембра 2017. године
(„Службени лист Града Београда”, бр. 66/16 и 103/17), тако
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што се именује Ана Весић, пословни администратор – оглед
из Обреновца, на дужност члана Надзорног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца, на предлог оснивача.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-, 16. марта 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Председник Градске општине Обреновац 9. марта 2018.
године, разматрајући захтев ЈКП „Обреновац” из Обреновца
од 28. фебруара 2018. године за давање сагласности на Пијачни ред на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу, усвојен Одлуком Надзорног одбора НО 40-3/18 од 26. фебруара
2018. године, на основу члана 52. Статута Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 –
пречишћен текст и 73/14) и члана 8. става 3. Одлуке о пијацама („Службени лист Града Београда”, бр. 9/01, 11/05, 23/05,
2/11 и 34/14), по прибављеном мишљењу Већа Градске општине на седници одржаној 9. марта 2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПИЈАЧНИ РЕД НА ЗЕЛЕНОЈ И СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Даје се сагласност на Пијачни ред на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Обреновац” из Обреновца Одлуком НО 40-3/18 од 26. фебруара 2018. године, који је саставни део овог Решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 22, 9. марта 2018. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 28. Статута ЈКП „Обреновац” Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца на 40.
седници одржаној 26. фебруара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
Усваја се Пијачни ред на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.
Пијачни ред на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу
чини саставни део ове одлуке.
Одлуку са Пијачним редом на Зеленој и Сточној пијаци
у Обреновцу доставити оснивачу на сагласност и објављивање.
Надзорни одбор ЈКП „Обреновац”
НО број 40-3/18, 26. фебруара 2018. године
Председник
Милорад Марјановић, ср.
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На основу члана 8. Одлуке о пијацама („Службени лист
Града Београда”, бр. 9/01, 11/05 и 23/05) и члана 31–30. Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, Надзорни одбор Предузећа на 40. седници одржаној
26. фебруара 2018. године донео је

ПИ Ј АЧНИ Р ЕД
НА ЗЕЛЕНОЈ И СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ
Члан 1.
Пијачним редом на Зеленој и Сточној пијаци у Обреновцу (у даљем тексту: Пијаце) регулише се:
– одржавање пијаца, организација и услови под којима
се врши промет робе и других делатности на пијацама;
– коришћење пијачних објеката, опреме и простора;
– преуређење и проширење пословног простора и објеката;
– пословно и радно време пијаца;
– допремање и отпремање робе;
– одржавање хигијене;
– ред на пијаци.
Члан 2.
Пијачни ред се односи на постојеће Пијаце: Зелену пијацу на простору између ул. В.Караџића и Војводе Мишића и
Сточну пијацу лоцирану у ул. Цара Лазара 3/1.
ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ
ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОМЕТ РОБЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ПИЈАЦАМА
Члан 3.
ЈКП „Обреновац” из Обреновца одржава ове пијаце и
дужно је:
– да обезбеди и одржава у уредном и исправном стању
објекте комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе инсталације);
– да обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног простора свакодневно по истеку радног времена, уклања снег и
лед са пијачних комуникација и одређених продајних места;
– да обезбеди и одржава у исправном стању санитарне
објекте и уређаје и по завршетку радног времена пијаце;
– да обезбеди дезинфекцију расхладних витрина на којима се продају млечни производи, сухомеснати производи,
живина и конзумна јаја као и дезинфекцију WЦ-а, судова за
смеће и простора за одржавање судова;
– да обезбеди и одржава у исправном стању јавни кантар за проверу тачности мере купљене робе и сл.
Члан 4.
ЈКП „Обреновац” је дужно да пијаце опреми потребним
бројем и врстом пијачних објеката и опреме у зависности
од врста пијаце. Изузетно привремене пијачне објекте може
поставити и други власник објекта, уз сагласност предузећа. Пијачни објекти се постављају и распоређују тако да се
обезбеди функционалност, естетски изглед пијаце и несметана куповина купаца.
Члан 5.
Пијачни објекат у коме се врши продаја пољопривредно-прехрамбених и других производа, мора испуњавати
хигијенско-техничке услове прописане за објекат у којем се
врши продаја тих производа и мора бити уредан и у исправном стању.
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Уколико објекат не испуњава ове услове ЈКП „Обреновац” или други власник објекта је дужан по налогу надлежног органа да га поправи или уклони, а у супротном биће
уклоњени о трошку лица које је имало обавезу да то учини.
Члан 6.
На Зеленој пијаци првенствено се продају пољопривредно-прехрамбени производи који су важни за снабдевање
грађана прехрамбеним производима: воће, поврће, јужно
воће, прерађевнине од воћа и поврћа и печурке, млеко и
млечни производи, месо и прерађевине од меса, јаја, хлеб и
пециво, производи од теста и друге животне намирнице.
Хлеб, пециво, месо и месне прерађевине, млеко и млечни производи, јаја, тестенине, коре за питу и гибаницу могу
се продавати на Зеленој пијаци само на простору намењеном за продају ове врсте намирница.
Индивидуални пољопривредни произвођачи могу продавати заклану прасад, јагњад и живину само у целом комаду са очишћеном изнутрицом, под условом да продају сопствене производе и да је орган управе надлежан за послове
ветеринарске инспекције оверио здравствену исправност
меса, и то на посебно одређеном простору према сагласности са наведеном инспекцијом.
На посебно одређеном простору на пијаци могу се продавати: цвеће, семенски материјал у оригиналном паковању регистрованих произвођача, јелке, омоти за паковање
намирница, дневна и периодична штампа, као и производи
занатства и домаће радиности.
На тезгама и сличним објектима на Зеленој пијаци предузетници који те производе израђују могу продавати занатске непрехрамбене производе и производе домаће радиности, а на посебно уређеном простору зелене пијаце, који
може заузети највише 10% од укупног пијачног простора.
Члан 7.
На Зеленој пијаци мора да се обезбеди одвојен простор
за продају пољопривредно-прехрамбених производа и простор за продају непрехрамбених производа и вршење занатских услуга.
Члан 8.
На Зеленој пијаци се могу продавати алкохолна и безалкохолна пића, само у објектима намењеним за то, и то у затвореним боцама, док се безалкохолна пића могу продавати
у боцама и у тетра паковању.
Члан 9.
На Зеленој пијаци не могу се продавати половна (употребљавана) роба: одећа, обућа, разни кућни предмети, аутоделови, електрични апарати и слично.
Члан 10.
На Сточној пијаци врши се промет стоке и сточне хране,
грађевинског материјала и огревног дрвета, свих врста житарица и прерађевина од житарица, занатских производа и
делатности сличних привредној као: ужарској, сарачкој, ковачкој, поткивачкој, молерској, вулканизерској, кречарској
и слично, може се продавати и половна роба.
На сточној пијаци се не могу продавати месо и месне
прерађевине.
Промет робе може се вршити само између појединаца
и то уколико продавац продаје своју стоку, а купац купује
стоку само за своје потребе.
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На Сточној пијаци у дане Петровданског и Крстовданског вашара могу се излагати и продавати машине и опрема
за пољопривредну производњу, грађевински материјал, занатски производи од дрвета и производи делатности сличној привредној, као и половна роба.
На Сточној пијаци, учесници у промету су дужни да после истовара стоке у постојеће оборе, возила препаркирају
на за то одређени простор.
Члан 11.
На пијацама је забрањено излагање производа на земљи
ради продаје. За излагање кабастих пољопривредних производа као што су: лубенице, бундеве, купус, паприка и други
ситни производи морају се користити постоља-рамови који
заштићују производе.
Члан 12.
У пословно време пијаце забрањен је улаз и кретање возила изузев ручних колица.
Члан 13.
На Пијацама је забрањена продаја на велико.
КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА
Члан 14.
ЈКП „Обреновац” у складу са законом и Правилником о
давању на коришћење – закуп пијачног и осталог пословног
простора, објеката и опреме даје на коришћење дневно или
на дужи временски период, сталне, привремене покретне
пијачне објекте, опрему, простор правном или физичком
лицу, односно предузетнику.
Стални пијачни објекти – локали, магацини, складишта
и привремени пијачни објекти – киосци, занатске тезге и
тезге за продају воћа и поврћа регистроване као СТР радње,
додељују се на одређено време путем затворене писмене понуде или непосредном погодбом.
Горе наведени пијачни објекати и пијачни простор дају
се на коришћење на основу уговора закљученог између ЈКП
„Обреновац” и корисника објекта или простора на одређен
временски период.
Оглашавањем на огласној табли предузећа и Пијачне
управе издаје се следећа пијачна опрема:
– тезге и рамови за продају пољопривредних производа
и расада;
– тезге за продају меда и ораха;
– тезге за продају цвећа
– расхладне витрине за продају млечних производа, уређене и заклане живине, сухомеснатих производа и конзумних јаја
Напред наведена пијачна опрема разврстана је по зонама, и то:
– Зона 1 (пољопривредне тезге у Хали II, први ред Хале
III и Екстра зоне)
– Зона 2 (рамови за продају пољопривредних производа и расада, пољопривредне тезге у Хали III – изузев првог
реда, тезге за продају меда, ораха и цвећа)
– Расхладне витрине у Млечној хали.
За коришћење пијачне опреме може се закључити уговор у писаној форми на одређено време. Уговорна обавеза
искључује наплату дневне накнаде за коришћење пијачне
опреме.
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Члан 15.
Корисник пијачног пословног простора, објеката, опреме и услуга на пијаци, дужан је да плаћа накнаду сагласно
важећем ценовнику који утврђује ЈКП „Обреновац”.
Члан 16.
Корисник пијачног простора дужан је:
1. да истакне фирму под којом послује, у складу са законом на видном месту;
2. да истакне радно време на пијачном објекту, које може
бити само у оквиру радног времена пијаце;
3. да на свакој роби истакне малопродајну цену на видном месту и по истој цени продаје изложену робу;
4. да објекат редовно користи за продају робе, односно
вршење занатских услуга у оквиру радног времена на пијаци;
5. да робу тачно мери, и на захтев купца изврши контролу мерења на јавном кантару;
6. да објекат одржава у уредном и исправном стању;
7. да обезбеди довољан асортиман и количину пољопривредно-прехрамбених, односно других производа за продају;
8. да по завршетку радног времена пијаце почисти пијачни простор и објекат који користи и отпатке и друго смеће смести у судове постављене за ову сврху.
Члан 17.
Корисник пијачног објекта или простора не сме:
1. да објекат или простор у целини или његов део уступи
другом кориснику,
2. да мења намену објекта или простора без сагласности
предузећа.
Члан 18.
Продавци су дужни да своју робу продају на одређеном
простору на пијаци намењеном за продају појединих врста
производа по реонима продаје, а који су видно обележени
на Пијацама.
ПРЕУРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА
Члан 19.
Преправка, преуређење и проширење пословног простора и опреме може се вршити само по одобрењу ЈКП
„Обреновац” а у складу са Правилником о дефинисању техничких услова за преуређење и проширење пословног простора и објеката на Зеленој пијаци у Обреновцу.
Проширени део типског објекта или пословног простора може бити отвореног или затвореног типа. У проширеном делу се мора обављати делатност која је истоврсна са
делатношћу која се обавља у том објекту, пословном простору.
Објекти и уређаји који не испуњавају услове за промет
због застарелости, дотрајалости или оштећења морају се
уклонити или заменити новим у року који одреди ЈКП „Обреновац”.
Постављање монтажних продавница, киоска и других
монтажних објеката може се вршити на пијаци под одређеним условима уз постојање техничких могућности за
прикључак на водоводну, канализациону, електро мрежу, у
зависности од намене продавнице, а у складу са прописима
које продавница мора да испуњава у погледу хигијенско-санитарно-техничких услова и заштите на раду, а уз претходно одобрење ЈКП „Обреновац”.
Премештање пијачних објеката и опреме може се вршити само по одобрењу ЈКП „Обреновац” сагласно важећим
прописима.
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ПОСЛОВНО И РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА И ВАШАРА
Члан 20.
Пословно време Зелене пијаце je сваког радног дана и
траје од 7.00 до 20.00 часова.
Радно време Зелене пијаце је сваког радног дана осим у
дане државног празника (1. јануар) и верских празника (7.
јануар и први дан Ускрса).
Летње радно време пијаце је у периоду од 15. априла до
15. октобра, и траје од 06.00 до 19.00 часова.
Зимско радно време пијаце је у периоду од 15. октобра
до 15. априла, и траје од 7.00 до 16.00 часова.
Изузетно од претходног става овог члана радно време за
трговинске радње у Млечној хали на Зеленој пијаци и у летњем и у зимском периоду је до 19.00 часова.
Радно време Сточне пијаце је сваке суботе у месецу.
Летње радно време сточне пијаце у периоду од 15. априла до 15. октобра је од 5.30 до 10.30 часова.
Зимско радно време сточне пијаце у периоду од 15. октобра до 15. априла је од 6.00 до 10.30 часова.
У данима одржавања Петровданског и Крстовданског
вашара примењиваће се радно време прописано за Сточну
пијацу.
Закупци пијачне опреме дужни су да своју робу изложе
до 7.00 часова. Уколико не дођу до тог периода право коришћења предметне пијачне опреме преузима лице које плаћа
подрезервацију исте.
Уколико корисник који плаћа подрезервацију не дође до
7.30 часова пијачну опрему може користити, уколиком испуњава услове, прво следеће заинтересовано лице.
ЈКП „Обреновац” из Обреновца је дужно да на улазу у
пијацу (на капији) истакне радно време у складу са овим
чланом, као и време отварања капије на зеленој пијаци,
ради допремања и отпремања робе.
Члан 21.
По истеку радног времена, продавци су дужни да уклоне
робу са пијачних тезги и рамова и обезбеде несметано чишћење, прање и уређење пијачног простора и вашара.
ДОПРЕМАЊЕ И ОТПРЕМАЊЕ РОБЕ
Члан 22.
Допремање и отпремање робе, утовар и истовар на Зеленој пијаци врши се интерним транспортним средствима
(колицима).
Ради организовања несметаног рада Зелене пијаце и
елиминисања застоја, за допремање и отпремање робе одређује се следеће време:
– у летњем периоду од 5.00 до 8.00 часова и 18.00 – 19.00
часова,
– у зимском периоду од 6.00 до 8.00 часова и 16.00 – 16.30
часова.
Члан 23.
Продавци своју робу могу доносити на пијацу и вршити припреме за продају у оквиру времена предвиђеног за
допремање и отпремање робе, а после завршетка радног
времена дужни су да напусте пијачни простор са свим производима најкасније у року од 30 минута од краја радног
времена.
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Члан 24.
Одржавање хигијене, чишћење, прање и уређење пијачних објеката и простора Зелене пијаце врши се свакодневно
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у временском периоду од 13.15 до 20.00 часова и у летњем и
у зимском периоду.
У преподневним сатима (летњи и зимски период) од 7.00
до 13.45 часова ангажован је један извршилац на пословима
чишћења и уређења простора Зелене пијаце (осим недеље)
и један извршилац на пословима одржавања хигијене у јавном тоалету.
Чишћење простора Сточне пијаце врши се свакодневно.
На пословима чишћења простора Сточне пијаце ангажован
је један извршилац у временском периоду од 7.00 до 13.45 –
у летњем и зимском периоду. Прање асфалтираних саобраћајница, платоа и полигона за обуку возача врши се цистернама једном месечно.
Пражњење контејнера и одвоз смећа врши се свакоднево по завршеном радном времену Зелене пијаце, након
19.00 часова.
РЕД НА ПИЈАЦИ
Члан 25.
На Пијацама се забрањује:
– неовлашћено постављање и распоређивање објеката;
– коришћење пијачног пословног простора и продајних
места без поседовања доказа о регистрацији код надлежног
суда или других органа;
– обављање делатности које се не могу обављати на пијацама, сходно Одлуци о пијацама и другим прописима;
– продаја производа преко лица које није у радном односу;
– куповина или продаја производа на велико;
– продаја стоке ван сточне пијаце;
– нуђење, продаја, куповина или преузимање производа
ван за то одређених места на пијаци;
– излагање продаји заклане прасади, јагњади и живине
на местима која не испуњавају прописане услове;
– излагање продаји хлеба и пецива, меса и месних прерађевина, млека и млечних производа, конзумних јаја ван
за то одређених места за продају на пијаци;
– излагање производа на земљи;
– издавање на коришћење пијачног пословног простора
накупцима и препродавцима;
– продаја производа који нису дозвољени по прописима
о продаји производа на пијацама;
– бацање отпадака, покварене робе и другог смећа ван
судова постављених за сакупљање смећа;
– увођење паса на пијачни простор;
– конзумирање алкохолног пића изван за то намењеног
простора;
– прање продајног места, уређаја и судова, водом која
није употребљива за пиће или освежавање пољоривредно
прехрамбених производа таквом водом;
– додиривање намирница, које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању;
– пљување на тле или загађивање пијачног простора на
било који начин;
– ложење ватре на отвореном пијачном простору;
– неовлашћено сакупљање костију и других отпадака;
– држање амбалаже испред и око продајних места на
пролазима, саобраћајницама и крововима објекта;
– седење на тезгама и другим објектима за излагање производа;
– спавање и задржавање на пијаци, без потребе по завршетку пословног времена;
– кретање возила по пијачном простору у пословно време пијаце;
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– вршење сваке друге радње којом се нарушава ред, рад
и хигијена на пијаци.
Члан 26.
Учесници у промету на пијацама (продавац и друга
лица) биће удаљени са пијаце ако:
1. излажу на продају робу која се не може на пијаци продавати;
2. ако одбију да плате накнаду за коришћење пијачног
продајног простора и услуга на пијацама;
3. ако стварају неред и изазивају тучу или учествују у
тучи и ремете нормалан рад и ред на пијацама;
4. ако се без потребе на пијаци задржавају ван пословног радног времена пијаце;
5. ако су у алкохолисаном стању, и
6. ако врше било коју другу радњу којом се нарушава
нормалан рад, ред и хигијена на пијацама.
Удаљење лица са пијаца у случају из претходног става
врши овлашћени радник ЈКП „Обреновац” који ће упозорити корисника пијачног простора, објекта, односно опреме,
као и грађанина, на обавезу поштовања Пијачног реда и по
потреби, обавестити надлежну инспекцију и одељење Министарства унутрашњих послова ради предузимања одговарајућих мера.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог пијачног реда, престаје да важи
Пијачни ред НО број 37-5/15 од 21. децембра 2015. године
(„Службени лист Града Београда”, број 84/15).
Члан 28.
Овај пијачни ред ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а примењиваће се по
добијању сагласности овлашћеног органа оснивача.
Овај пијачни ред објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Обреновац”
НО број 40-3/18, 26. фебруара 2018. године
Председник
Милорад Марјановић, ср.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој 50. седници, одржаној 14. фебруара 2018. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10,
39/13 и 47/15), доноси

19. март 2018.

На основу члана 16. тачка 9. Статута ЈП „Кабловска дистрибуција” Сурчин, Надзорни одбор ЈП на својој седници
одржаној 18. јануара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈП КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА
СУРЧИН
1. Овом одлуком се врши утврђивање ценовника услуга
са даном примене од 1. јануара 2018. године.
2. Цене по основу члана 1 су:
– кабловска телевизија пакет 1. – 970 динара + ПДВ;
– интернет web 1 до 10/2 Mb/s – 915 динара + ПДВ;
– интернет web 2 до 15/3 Mb/s – 1.200 динара + ПДВ;
– симетрични интернет до 50 Mb/s – 6 евра у динарској
противвредности + ПДВ по мегабиту;
– симетрични интернет преко 50 Mb/s – 5 евра у динарској противредности + ПДВ по мегабиту;
– статичка ИП адреса – 500 динара + ПДВ.
3. Овлашћује се директор ЈП да може да врши одређене
корекције наведених цена када то захтевају услови пословања без предходне одлуке Надзорног одбора.
4. Надзорни одбор ће у наредних шест месеци пратити
рад и пословање ЈП а након чега ће донети прецизније критеријуме за одобравање попуста од стране директора ЈП.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 1. јануара 2018. године.
Надзорни одбор ЈП кабловска дистрибуција Сурчин
Број 18/18, 18. јануара 2018. године
Председник
Бранислав Пејчић, ср.

Веће ГО Сурчин на својој 50. седници, одржаној 14. фебруара 2018. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10,
39/13 и 47/15), доноси

ЗА К ЉУЧА К
1. Даје се Сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора ЈП „Кабловска дистрибуција” Сурчин бр. 19/18 од 18.
јануара 2018. године о комерцијалном попусту у односу на
важећи ценовник услуга тог предузећа.
2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-9/18, 14. фебруара 2018. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

ЗА КЉ У ЧА К
1. Даје се Сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора ЈП кабловска дистрибуција Сурчин бр. 18/18 од 18. јануара 2018. године о ценама услуга тог предузећа.
2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града
Београда”.

На основу члана 16. тачка 9. Статута ЈП „Кабловска дистрибуција” Сурчин, Надзорни одбор ЈП на својој седници
одржаној 18. јануара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-8/18, 14. фебруара 2018. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Комерцијални попуст у односу на важећи ценовник
услуга кабловске телевизије одобрава се и то:
1. имаоцима сениор картице за основни пакет кабловске
телевизије 10% од утврђене цене;
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2. имаоцима сениор картице који се први пут прикључују на основни пакет 20% од утврђене цене;
3. инвалидима (цивилним и војним) којима је правоснажним решењем надлежне установе утврђена инвалидност
било које категорије, 50 % од утврђене цене;
4. лицима са утврђеним инвалититетом у виду телесног
оштећења, 50% од утврђене цене;
5. лицима којима је правоснажним решењем надлежне
установе или органа признато право на новчану надокнаду
за туђу помоћ и негу, 100 % од утврђене цене;
6. слепими слабовидим као и лицима са губитком слуха,
100% од утврђене цене;
7. лицима са сметњама у развоју, којима је правоснажним решењем утврђена сметња у развоју, 100% од утврђене цене;

Број 26 – 39

8. предшколским установама, основними и средњим
школама и другим образовним и научним установама, 30%
од утврђене цене;
9. здравственим установама и установама дечије и социјалне заштите, 30% од утврђене цене;
10. верским заједницима 10% од утврђене цене.
Корисник који поднесе захтев за одобравање попуста не
сме имати претходно дуговање према ЈП.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Надзорни одбор ЈП кабловска дистрибуција Сурчин
Број 19/18, 18. јануара 2018. године
Председник
Бранислав Пејчић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја на основу члана 29, а у
вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање следећих добара која уживају претходну заштиту:
Општина Гроцка
Градитељски објекти
1. Црква Светих Апостола Петра и Павла у Винчи, Професора Васића 111
Општина Звездара
Градитељски објекти
1. Трамвајски депо, Булевар краља Александра 142
Општина Земун
Градитељски објекти
1. Фабрика „Телеоптик”, Цара Душана 139
Општина Лазаревац
Градитељски објекти
1. Воденица у Жупањцу, Лазаревац, Жупањац, кат. парцелe 1017, 1018
Општина Раковица
Градитељски објекти
1. Индустрија мотора Раковица, Патријарха Димитрија 7–13
Општина Савски венац
Градитељски објекти
1. Окретница, ложионица и водоторањ Железничке станице, Савска улица (испод моста Газела; у комплексу главне железничке станице)
2. Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43
3. Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5
Општина Стари град
Градитељски објекти
1. Фабрика жице Глише Јосиповића, Скендер бегова 28
2. Стара општинска централа, Скендер бегова 51, Добрачина 51
3. Магацин банке Николе Бошковића, Јеврејска 32
4. Фабрика кондиторијала Коста Шонда, Цара Уроша 62–64, Солунска 21, Драчка 3.
5. Сликарница Народног позоришта, Гундулићев венац 50
6. Зграда службе друштвеног књиговодства, Поп Лукина 7
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се
одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Завод за заштиту споменика културе Града Београда
Број Р 1044/18, 16. марта 2018. године
Вд директора
Оливера Вучковић, ср.

Број 26 – 40
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САДРЖАЈ
Страна
Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2018. године– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину,
мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Градске општине Врачар број 96-77/13-VIII/6
од 24. децембра 2013. године– – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Надзорног
одбора Установе Спортско-рекративно образовни
центар „Врачар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора
Установе Спортско-рекративно образовни центар
„Врачар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Решење о утврђивању престанка функције заменици правобраниоца Градске општине Савски
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
БАРАЈЕВО
Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне
услуге у заједници – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлуку о расписивању јавног конкурса број 2/18
за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години – – – –

1
1

2
2
2

2

Страна
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета го
барајево за подстицање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: дневне услуге у заједници – – – –
Јавни конкурс (број 2/18) за доделу средстава из
буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години– – – – – – – – – – – – –

6

ГРОЦКА
Решење о промени назива улице на територији
Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – –

7

ОБРЕНОВАЦ
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине
Обреновац за 2018. годину– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом– – – – – – – – –
Решење о другој измени Решења о именовању
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Пијачни ред
на зеленој и сточној пијаци у Обреновцу Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са
Одлуком и Пијачним редом – – – – – – – – – – – – –

4

8

32
34

34

3

СУРЧИН
Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП
кабловска дистрибуција Сурчин о ценама услуга са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности на Одлуку ЈП
кабловска дистрибуција Сурчин о комерцијалном
попусту у односу на важећи ценовник услуга са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

38

3

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –

39

38

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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