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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА
Скупштина Градске општине Палилула на 26. седници
одржаној 28. фебруара 2020. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”,
број 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешава се Изборна комисија Градске општине Палилула у сталном саставу и то:
За председника:
СНЕЖАНА ВУЧКОВИЋ, дипломирани правник, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
За заменика председника:
ВОЈИСЛАВКА ВУКАДИНОВИЋ, дипломирани правник,
именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
За чланове:
1. РАДМИЛА СТОЈИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
2. ЈЕЛЕНА МИШКОВИЋ,
именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
3. ВЛАДИСЛАВ ГЛАДОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
4. БОЈАН ПОДГОРАЦ, именован на предлог Одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА.
5. СЛОБОДАН ПАНТЕЛИЋ, именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”,

6. АЛЕКСАНДАР ПЕЈОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ДВЕРИ – ДСС.
7. АЛЕКСАНДРА ТОМАШЕВИЋ, именована на предлог Одборничке групе „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”.
8. ДЕЈАН КРАЊЧЕВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН НИКОЛИЋ.
9. БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ, именован на предлог
Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА –
СТОЈАН НИКОЛИЋ.
За заменике чланова:
1. ВЕСНА КНЕЖЕВИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
2. БОЈАНА МИЈУШКОВИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
3. БОЈАН ДРМОНЧИЋ, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
4. СТЕФАН ПАСКУЉ, именован на предлог предлог Одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.
5. СТЕФАН ЋЕТКОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.
6. СИНИША СПАСИЋ, именован на предлог Одборничке групе ДВЕРИ – ДСС.
7. САША ГОШОВИЋ, именован на предлог Одборничке
групе „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”.
8. СНЕЖАНА ЗАГАЈАЦ ДРАШКОВИЋ, именована на
предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА –
СТОЈАН НИКОЛИЋ.
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9. МАРИЈА ТОМИЋ, именована на предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН
НИКОЛИЋ.
Секретар:
ЈАСМИНА РАДОВИЋ, дипломирани правник, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
Заменик секретара:
АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ, дипломирани правник,
именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-6/2020-I-7, 28. фебруара 2020. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 26. седници
одржаној 28. фебруара 2020. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”,
број 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Именује се Изборна комисија Градске општине Палилула у сталном саставу и то:
За председника:
НЕМАЊА РАИЧИЋ, дипломирани правник, именован
на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
За заменика председника:
ВОЈИСЛАВКА ВУКАДИНОВИЋ, дипломирани правник,
именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
За чланове:
1. БОЈАНА МИЈУШКОВИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
2. ВЛАДИСЛАВ ГЛАДОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
3. МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
4. МИРКО СТОШИЋ, именован на предлог Одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА.
5. СЛОБОДАН ПАНТЕЛИЋ, именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.

28. фебруар 2020.

6. АЛЕКСАНДАР ПЕЈОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ДВЕРИ – ДСС.
7. АЛЕКСАНДРА ТОМАШЕВИЋ, именована на предлог
Одборничке групе „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”.
8. ДЕЈАН КРАЊЧЕВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН НИКОЛИЋ.
9. МИЛОРАД ТОДОСИЋ, именован на предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН НИКОЛИЋ.
За заменике чланова:
1. ВЕСНА КНЕЖЕВИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
2. АЛЕКСАНДАР ПАНТЕЛИЋ, именован на предлог
Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
3. МАРИНА РИСТИЋ, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
4. ПРЕДРАГ МИТИЋ, именован на предлог Одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА.
5. СТЕФАН ЋЕТКОВИЋ, именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.
6. СИНИША СПАСИЋ, именован на предлог Одборничке група ДВЕРИ – ДСС.
7. САША ГОШОВИЋ, именован на предлог Одборничке
групе „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”.
8. СНЕЖАНА ЗАГАЈАЦ ДРАШКОВИЋ, именована на
предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН НИКОЛИЋ.
9. МАРИЈА ТОМИЋ, именована на предлог Одборничке групе ЗА ДЕМОКРАТСКУ ПАЛИЛУЛУ ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – СТОЈАН НИКОЛИЋ.
2. У Изборну комисију Градске општине Палилула именују се:
За секретара:
ЈАСМИНА РАДОВИЋ, дипломирани правник, именована на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
За заменика секретара:
АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ, дипломирани правник, именован на предлог Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.
3. Седиште Изборне комисије Градске општине Палилула је у Београду, Таковска улица 12.
4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-7/2020-I-7, 28. фебруара 2020. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБРЕНОВАЦ

1

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – и др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. тачка 2. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Већа Градске општине Обреновац, са седнице одржане
21. фебруара 2020. године, донела је

ПР ВУ ИЗ МЕН У OД Л У КЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

713421

60.000.000

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

713423

10.000.000

733

40.000.000

Капитални трансфери градова у корист нивоа
општина

733253

20.000.000

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

733251

20.000.000

7

832.112.890

1.2. Изворни приходи
Порез на имовину

713

656.492.890

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

713121

326.492.890

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

330.000.000

Накнада за коришћење јавне површине

7145

7.000.000

Накнада за уређење грађевиснког земљишта

742253

2.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

3.400.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

52.000.000

Комуналне таксе

7145

46.100.000

Комуналне таксе

7161

23.525.000

Комуналне таксе

7415

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО

744151

12.595.000

2.134.694.680

Мешовити приходи

745151

1.500.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

2.000.000

465.210
2.171.357.774

2 Примања од продаје нефинансијске имовине

8

465.210

2.123.722.774

3 Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања

9

800.000

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

44.897.884

800.000

2.180.857.774

-35.397.884

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

44.897.884
9.500.000

у динарима

I

ЕКОНОМСКА КЛАСИ- БУЏЕТ 2020
ФИКАЦИЈА

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

4
2.135.959.890

7

2.134.694.680

7

1.302.581.790

711

917.581.790

711122

39.000.000

Ек.кл.

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

3

44.897.884

1 Процењени вишак прихода

35.397.884

2

12.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

”

1

500.000

742351

2.135.159.890

Издаци за набавку финансијске имовине

ОПИС

260.000.000
260.000.000

4.000.000

Примања од задуживања

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

714
714549

9.000.000

Примања од продаје финансијске имовине

Издаци за отплату главнице дуга

15.000.000

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

742251

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Неутрошена средства из претходних година

713311

743353

Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

85.000.000

Порез на наслеђе и поклон

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу

-36.197.884

Примања од продаје финансијске имовине

838.581.790

713

Административне таксе

47.635.000

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

711111

ОПИС

1

2

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3

Структура
у%

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

Порез на зараде

Tрансфери од других нивоа власти

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4
40.000.000

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

у динарима

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3
711123

Порез на добра и услуге

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 121/19) мења се и
гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2020. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

2
Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање
Порез на имовину

I. ОПШТИ ДЕО

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

Број 13 – 3

Укупна
средства

28. фебруар 2020.
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2.123.722.774

97,38

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

203.512.800

9,33

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

148.862.800

6,83

412 Социјални доприноси на терет послодавца

25.617.000

1,17

5.790.000

0,27

414 Социјална давања запосленима

19.183.000

0,88

415 Накнаде трошкова за запослене

60.000

0,00

4.000.000

0,18

449.739.876

20,62

413 Накнаде у натури

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

43.896.000

2,01

817.000

0,04

423 Услуге по уговору

105.444.691

4,84

424 Специјализоване услуге

268.713.400

12,32

Број 13 – 4
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425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

4
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1

2

3

4

9.295.402

0,43

451 Друмски саобраћај

192.999.050

8,85

21.573.383

0,99

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

584.243.273

26,79

44 ОТПЛАТА КАМАТА

200.000

0,01

510 Управљање отпадом

154.990.625

7,11

441 Отплата домаћих камата

200.000

0,01

520 Управљање отпадним водама

181.819.248

8,34

45 СУБВЕНЦИЈЕ

1.240.116.490

56,86

530 Смањење загађености

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

1.158.134.170

53,10

454 Субвенције приватним предузећима

81.982.320

3,76

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

41.497.224

1,90

463 Трансфери осталим нивоима власти

39.610.000

1,82

230.000

3.579.852

0,16

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

143.109.785

6,56

560 Заштита животне средине некласификована на другом
месту

100.743.763

4,62

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

499.416.786

22,90

0,01

620 Развој заједнице

270.142.539

12,39

630 Водоснабдевање

125.691.537

5,76

1.657.224

0,08

640 Улична расвета

103.582.710

4,75

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

134.649.726

6,17

700 ЗДРАВСТВО

230.000

0,01

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

134.649.726

6,17

760 Здравство некласификовано на другом месту

230.000

0,01

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

50.187.310

2,30

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

283.624.461

13,01

481 Дотације невладиним организацијама

155.899.205

7,15

464 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
465 Остале дотације и трансфери

40.662.000

1,86

810 Услуга рекреације и спорта

482 Порези, обавезне таксе и казне

2.225.310

0,10

820 Услуга културе

81.725.256

3,75

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

3.200.000

0,15

830 Услуге емитовања и издаваштва

25.500.000

1,17

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

4.100.000

0,19

840 Верске и остале услуге заједнице

20.500.000

0,94

49 РЕЗЕРВЕ

3.819.348

0,18

900 ОБРАЗОВАЊЕ

40.583.000

1,86

499 Средства резерве

3.819.348

0,18

912 Основно образовање

32.428.000

1,49

3.600.000

0,17

4.555.000

0,21

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

47.635.000

2,18

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

47.635.000

2,18

511 Зграде и грађевински објекти

30.000.000

1,38

512 Машине и опрема

17.135.000

0,79

515 Нематеријална имовина

500.000

0,02

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9.500.000

0,44

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

9.500.000

0,44

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

9.500.000

0,44

980 Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.180.857.774 100,00

”
Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за
2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

1

2

3

1

3

Назив директног буџетског
корисника

Ставка

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 35.397.884 динара и отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу
од 9.500.000 динара планирано је да се обезбеде из процењеног суфицита у износу од 44.897.884 динарa.”

Глава

”

Раздео

2.180.857.774 100,00
Редни број

УКУПНО

950 Образовање које није дефинисано нивоом

4

5

Управа градске 1
општине Обреновац

Функц.
класиф.

ФУНКЦИЈА

Укупна
средства

Структура
%

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

1

2

3

4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
060 Становање
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
130 Опште услуге
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

2022

7

8

9

Набавка намештаја и уградне
опреме

11.200.000

2

Набавка рачунараске опреме и
мреже

1.600.000

3

Набавка канцеларијских зграда
и пословног
простора

4

Набавку опреме
за јавну безбедност

1.820.000

5

Набавка фотографске и електронске опреме

150.000

150.000

150.000

6

Набавка телефона

100.000

50.000

50.000

7

Опрема за домаћинство

50.000

100.000

150.000

500.000

500.000

500.000

8

Лиценце

0,23

9

29.971.726

1,37

Израда и
10.000.000
постављање
надстрешница на
аутобуским стајалиштима

4.500.000

0,21

466.683.158

21,40

73.068.000

3,35

352.594.605

16,17
1,44

266.605.370

12,22

61.482.320

2,82

421 Пољопривреда

8.024.000

0,37

436 Остала енергија

4.100.000

0,19

2

1.200.000 1.100.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000

1,81

0,44

412 Општи послови по питању рада

2021

5.000.000

9.700.000

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

6

2020

39.471.726

31.320.553

170 Трансакције јавног дуга

Износ
Назив капиталног пројекта

1.600.000 1.600.000

3.1. Месне заједнице
10 Набавка намештаја

210.000

11 Набавка штампача

15.000

12 Опрема за
заштиту животне
средине
УКУПНО:

2.000.000

47.645.000 23.600.000 23.550.000

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

Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

Назив

3

Укупна
средства

Структура
у%

Програм

Шифра

4

5

Одговорно лице

6

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

45.695.000 2,10

Мирослав Чучковић

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Просторно и урбанистичко планирање

10.400.000 0,48

Мирослав Чучковић

1101-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

5.000.000 0,23

Мирослав Чучковић

1101-1010

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

1101-1017

ПРОЈЕКАТ – Уређење паркинга код Обреновачке цркве

1102

22.295.000 1,02

Предраг Јовановић

8.000.000 0,37

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

Програм 2. Комуналне делатности

528.968.452 24,26

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем

103.582.710 4,75

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина

110.000.000 5,04

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

101.500.000 4,65

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

13.417.605 0,62

Мирослав Чучковић

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге

7.000.000 0,32

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће

125.691.537 5,76

Мирослав Чучковић

2.000.000 0,09

Радован Манојловић

1102-1003

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

1102-1009

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

1102-1010

Милош Станковић

590.000 0,03

Предраг Јовановић

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

50.086.600 2,30

Мирослав Чучковић

1102-1013

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

11.000.000 0,50

Радован Манојловић

1102-1014

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

4.100.000 0,19

Мирослав Чучковић

1501

61.482.320 2,82

Предраг Јовановић

1501-0002

Програм 3. Локални економски развој
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања

3.000.000 0,14

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

6.000.000 0,28

Предраг Јовановић

1501-1006

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

52.482.320 2,41

Предраг Јовановић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

8.024.000 0,37

Миодраг Митровић

0101-0001

Програмска активност-Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

3.114.000 0,14

Миодраг Митровић

0101-1002

Пројекта-Одлазак на пољопривредне сајмове

2.310.000 0,11

Миодраг Митровић

0101-1006

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације

1.600.000 0,07

Миодраг Митровић

0101-1007

ПРОЈЕКАТ-Оснаживање младих пољопривредника

0101

0401

Програм 6. Заштита животне средине

1.000.000 0,05

Миодраг Митровић

309.239.068 14,18

Мирослав Чучковић

36.298.726 1,66

Мирослав Чучковић

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

3.579.852 0,16

Мирослав Чучковић

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

5.739.696 0,26

Мирослав Чучковић

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

167.324.200 7,67

Мирослав Чучковић

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

24.913.400 1,14

Мирослав Чучковић

0401-1001

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

3.404.025 0,16

Мирко Вранешевић

0401-1002

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

40.000.000 1,83

Драган Блажић

13.295.048 0,61

Мирослав Чучковић

0401-1005

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

0401-1010

ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

2.337.432 0,11

Мирослав Чучковић

0401-1011

ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина

8.570.000 0,39

Мирослав Чучковић

0401-1012

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

1.200.000 0,06

Мирослав Чучковић

0401-1013

ПРОЈЕКАТ – Уређење и одржавање Арборетума

2.456.689 0,11

Мирослав Чучковић

120.000 0,01

Мирослав Чучковић

0401-1014
0701
0701-0002

ПРОЈЕКАТ – Кровни вртови
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

370.031.050 16,97

Мирослав Чучковић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

167.999.050 7,70

Радован Манојловић

0701-1004

ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају

0701-1005

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

10.000.000 0,46

Мирко Вранешевић

177.032.000 8,12

Мирослав Чучковић

0701-1007

ПРОЈЕКАТ-Набавка специјалног возила-ПАУК

15.000.000 0,69

Милош Станковић

Програм 9. Основно образовање и васпитање

36.433.000 1,67

Драган Блажић

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

31.578.000 1,45

Драган Блажић

2002-0500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Административна подршка пројектима основног образовања

550.000 0,03

Драган Блажић

2002-1009

ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације

150.000 0,01

Драган Блажић

2002
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2002-1012

3
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4

5

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

135.000 0,01

6
Олга Миросављевић

2002-1017

ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима

300.000 0,01

Драган Блажић

2002-1018

ПРОЈЕКАТ – Организација Светосавског бала

120.000 0,01

Олга Миросављевић

2002-1021

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

3.600.000 0,17

Мирослав Чучковић

2003
2003-1002
0901

Програм 10. Средње образовање

550.000 0,03

ПРОЈЕКАТ – Интернат за пољопривредно хемијску школу

550.000 0,03

Програм 11. Социјална и дечија заштита

38.071.726 1,75

Драган Блажић
Драган Блажић
Мирослав Чучковић

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Једнократне помоћи и други облици помоћи

2.200.000 0,10

Драган Младеновић

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Дневне услуге у заједници

1.050.000 0,05

Александар Пантелић

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.800.000 0,17

Драган Младеновић

0901-1007

ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

3.500.000 0,16

Драган Младеновић

0901-1008

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

5.121.279 0,23

Драган Младеновић

0901-1009

ПРОЈЕКАТ-Доходовне активности

800.447 0,04

Драган Младеновић

17.000.000 0,78

Милорад Косановић

0901-1011

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

0901-1013

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

3.600.000 0,17

Драган Блажић

0901-1014

ПРОЈЕКАТ – Хуманитарни и други пројекти

1.000.000 0,05

Мирослав Чучковић

Програм 12. Здравствена заштита

230.000 0,01

Олга Миросављевић

1801-1006

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац

230.000 0,01

Олга Миросављевић

107.725.256 4,94

Зоран Ћорломановић

1801
1201

Програм 13. Развој културе и информисање
1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0003

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

1201-0004

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

1201-1003

ПРОЈЕКАТ-Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

1201-1007

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине

1201-1014

ПРОЈЕКАТ – Манифестације

1.300.000 0,06

Зоран Ћорломановић

500.000 0,02

Александар Пантелић

25.500.000 1,17

Мирослав Чучковић

8.775.256 0,40

Зоран Ћорломановић

40.000.000 1,83

Милош Станковић

4.540.000 0,21

Зоран Ћорломановић

17.000.000 0,78

Радован Манојловић

1201-1015

ПРОЈЕКАТ – Изгр. пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

1201-1016

ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању

3.610.000 0,17

Мирослав Чучковић

1201-1017

ПРОЈЕКАТ – Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине

1.500.000 0,07

Радован Манојловић

5.000.000 0,23

Радован Манојловић

1201-1018
1301

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

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и савезима

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

161.499.205 7,41

Милош Станковић

20.000.000 0,92

Милош Станковић

5.600.000 0,26

Милош Станојевић

70.000.000 3,21

Милош Станковић

1.500.000 0,07

Милош Станковић

22.399.205 1,03

Милош Станковић

1301-1011

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

6.000.000 0,28

Милош Станковић

1301-1012

ПРОЈЕКАТ – Уградња система ПП заштите електроинсталација – објекат Базени

6.000.000 0,28

Милош Станковић

1301-1013

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

30.000.000 1,38

Милош Станковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

439.840.697 20,17

Милорад Косановић

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

276.994.605 12,70

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница

11.641.205 0,53

Радован Манојловић

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга

9.700.000 0,44

Милорад Косановић

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

3.819.348 0,18

Мирослав Чучковић

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

51.825.539 2,38

Мирослав Чучковић

0602-1009

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

500.000 0,02

Зоран Ћорломановић

0602-1010

ПРОЈЕКАТ – Избори

10.260.000 0,47

Милорад Косановић

0602-1023

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

55.000.000 2,52

Мирослав Чучковић

0602-1027

ПРОЈЕКАТ – Израда ЛАП-а за родну равноправност

100.000 0,00

Олга Миросављевић

0602-1029

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

20.000.000 0,92

Мирослав Чучковић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

73.068.000 3,35

Мирослав Чучковић

0602

2101
2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

35.146.000 1,61

Мирко Вранешевић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

36.722.000 1,68

Мирослав Чучковић

2101-1001

ПРОЈЕКАТ – Електронска седница

1.200.000 0,06

Мирослав Чучковић

УКУПНО:

2.180.857.774 100,00

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2020. годину износи 3.819.348 динара”.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 2.180.857.774 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима:
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 16. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 3.819.348
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 „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 400-1, 27. фебруара 2020. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

28. фебруар 2020.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 20.
став 1. тачка 11. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 26. ст. 3. и 60. Закона о
бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС”, број
87/18), члана 77. став 1. тачка 30. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
„Службени гласник РС”, број 7/16 – УС, „Службени лист
Града Београда”, број 60/19), члана 19. став 1. тачка 37. и члана 24. став 1. тачка 40. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и облици пружања
правне помоћи и бесплатне правне помоћи грађанима градске општине Обреновац (у даљем тексту: градске општине),
случајеви када се правна помоћ пружа уз накнаду, висина
накнаде и друга питања од значаја за пружање правне помоћи.
Бесплатну правну помоћ грађани остварују сагласно Закону о бесплатној правној помоћи (у даљем тексту: закон).

28. фебруар 2020.
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ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 2.
Правна помоћ пружа се грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији градске општине у
поступку остваривања њихових права и извршавања њихових обавеза пред органима управе, правосудним и другим
органима.
Правна помоћ пружа се:
– давањем усмених правних савета;
– састављањем поднесака (тужбе, захтева, предлога,
молбе, притужбе, приговора, жалбе и другог поднеска или
правног средства);
– заступањем и
– одбраном.
СЛУЧАЈЕВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 3.
Правна помоћ може бити бесплатна или уз накнаду.
Пружање правне помоћи врши се без накнаде у следећим случајевима:
– давања усмених правних савета;
– примања сталне новчане помоћи преко Центра за социјални рад;
– примања минималне зараде и минималне пензије;
– у поступку остваривања права на законско издржавање;
– привремене незапослености уколико се грађанин води
на евиденцији лица која траже запослење;
– када грађани који имају својство ратног или мирнодопског инвалида, инвалида рада или породичног инвалида, цивилног инвалида рата, члана породице цивилног инвалида рата, избеглог, прогнаног и расељеног лица правну
помоћ захтевају ради остваривања права везаних за такво
својство;
– у поступцима остваривања права на заштиту од насиља у породици;
– испуњавања услова за ослобађање од плаћања трошкова поступка у складу са законским одредбама.
Својство из става 2. грађани доказују исправом, односно изјавом из које се таква ситуација, односно случај може
учинити вероватним.
Када се правна помоћ пружа странкама без накнаде, у
поднеску то мора бити назначено.
Члан 4.
Када се правна помоћ пружа уз накнаду она износи 30%
од износа прописаног тарифом о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката.
Накнаду за пружену правну помоћ странке уплаћују уплатницом на жиро-рачун Градске општине бр. 840742351843-94 – Приходи општинског органа управе, а средства која се остваре пружањем правне помоћи представљају
приход буџета Градске општине Обреновац.
Примерак уплатнице чува се у архиви надлежне службе
Управе градске општине.
Члан 5.
Одељење за општу управу Управе градске општине, преко своје организационе јединице (у даљем тексту: Служба
правне помоћи) врши пружање правне помоћи и бесплатне
правне помоћи преко овлашћеног лица.
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Служба правне помоћи је дужна да пружи правну помоћ грађанима који јој се за такву помоћ обрате.
Пружање правне помоћи може се одбити ако би то било
штетно по интерес странке и ако би пружање правне помоћи било у супротности са одредбама закона.
Лице овлашћено за пружање правне помоћи дужно је
одбије пружање правне помоћи ако је у истој правној ствари пружило правну помоћ противној страни и ако се ради
о изради поднесака уперених против аката градске општине.
Члан 6.
Лице овлашћено за пружање бесплатне правне помоћи
није дужно да је пружи подносиоцу захтева:
– који условљава пружање бесплатне правне помоћи
крајњим исходом или успехом у поступку;
– који се према запосленом не понаша у границама закона и
– ако постоји сукоб интереса између подносиоца захтева и лица које пружа правну помоћ.
Члан 7.
Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, није дозвољено у:
– привредним споровима;
– поступку регистрације правних лица;
– поступку накнаде штете за повреду части и угледа;
– поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај
није запрећена казна затвора;
– поступку у коме би вредност спора била у очигледној
и значајној несразмери с трошковима поступка;
– поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне
правне помоћи нема изгледа на успех и
– случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.
Члан 8.
Лице овлашћено за пружање правне помоћи дужан је да
стави штамбиљ службе правне помоћи за сваку састављену
исправу или поднесак.
Копије сачињених исправа и поднесака чувају се у архиви службе правне помоћи.
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ
Члан 9.
Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси
се служби правне помоћи.
Захтев се може поднети писмено или усмено на записник или електронским путем, на прописаном обрасцу, у
складу са законом и подзаконским актима.
На захтев се не плаћа такса.
Члан 10.
О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи може
да одлучује само лице у органу управе које има дозволу за
одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи у јединици локалне самоуправе (у даљем тексту: овлашћено лице) и чији рад надзире министарство.
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Члан 11.
Овлашћено лице утврђује да ли подносилац захтева испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи увидом у евиденције којима сам располаже или у документацију која је поднета уз захтев или накнадно достављена.
Овлашћено лице је дужно да по службеној дужности,
у складу са законом, начини увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.
Члан 12.
Поступак о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи је хитан.
Овлашћено лице доноси решење о захтеву у року од
осам дана од дана пријема захтева, а ако је затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од осам
дана од дана када му је она достављена.
Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би истекао рок у коме
он има право на предузимање радње у поступку, овлашћено лице је дужно да донесе решење о захтеву у року од три
дана након његовог пријема.
Ако не донесе решење у року од осам односно три дана
од дана пријема захтева, односно достављања допунске документације, сматра се да је захтев одбијен.
Овлашћено лице које тражи од подносиоца захева допунску документацију дужно је да одреди рок за њено достављање који не може бити краћи од осам дана, чијим истеком се сматра да је подносилац одустао од захтева, ако
није доставио тражену документацију.
Члан 13.
Ако је захтев основан овлашћено лице решењем одобрава бесплатну правну помоћ.
Пре доношења решења овлашћено лице проверава да
ли бесплатну правну помоћ може да пружи служба правне помоћи у јединици локалне самоуправе, а ако се утврди
да нема могућности за пружањем – подносилац захтева се
упућује на адвоката који се одређује по редоследу са листе
пружалаца бесплатне правне помоћи коју води Адвокатска
комора Србије.
У изреци решења подносилац захтева се упућује на регистрованог пружаоца.
Изрека решења садржи и опис проблема због кога је
одобрена бесплатна правна помоћ.
Против решења о одобравању бесплатне правне помоћи
жалба није дозвољена.
Члан 14.
Подносилац захтева, односно корисник је дужан да, почев од подношења захтева за одобравање бесплатне правне
помоћи до израде коначног обрачуна накнаде за бесплатну
правну помоћ, пријави органу управе промене које би могле утицати на укидање решења о одобравању бесплатне
правне помоћи, у року од 15 дана од настанка промене.
Орган Управе градске општине по службеној дужности
укида решење о одобравању бесплатне правне помоћи, ако се
после његовог доношења сазна за чињенице које указују на
то да коришћење бесплатне правне помоћи није оправдано.
Против решења о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи корисник може да поднесе жалбу
министарству, у року од осам дана од дана пријема решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење о жалби је коначно у управном поступку.

28. фебруар 2020.

Члан 15.
Овлашћено лице службе правне помоћи одбија захтев
за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису испуњени законом одређени услови за пружање бесплатне правне
помоћи, ако у конкретној правној ствари бесплатна правна
помоћ није дозвољена или ако подносилац захтева условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом
или успехом у поступку.
Решење о одбијању захтева мора да буде образложено.
Против решења о одбијању захтева може се понети жалба министарству, у року од осам дана од дана пријема решења, односно у року од осам односно три дана од истека рока
после кога се сматра да је захтев одбијен.
Министарство је дужно да о жалби одлучи у року од 15
дана од пријема жалбе.
Решење о жалби је коначно у управном поступку.
Члан 16.
Бесплатна правна помоћ која се пружа грађанима преко
службе правне помоћи финансира се из буџета градске општине.
Кад бесплатну правну помоћ пружају адвокати или кад
се саставља јавнобележничка исправа или посредује у решавању спора, Градска општина сноси 50% накнаде за пружање бесплатне правне помоћи или састављање јавнобележничке исправе или посредовање у решавању спора, док
50% накнаде сноси Република Србија, преко министарства.
Заступање у првостепеном управном поступку не финансира се из буџета градске општине.
Бесплатна правна помоћ и бесплатна правна подршка
могу да се финансирају из донација и пројектног финансирања.
Члан 17.
Служба правне помоћи води уписник странака и пружених услуга.
Уписник садржи: редни број, датум пружене услуге, име
и презиме странке, место становања, опис правног проблема пружене правне помоћи, да ли је правна помоћ пружена
усмено, писмено, уз накнаду или без накнаде.
Служба правне помоћи води и електронску евиденцију о
пруженој бесплатној правној помоћи, у складу са законом.
Члан 18.
Послове пружања правне помоћи могу вршити лица
која имају завршен Правни факултет и положен правосудни испит, које је успешно завршило обуку за примену Закона и које је уписано у одговарајући регистар министарства
надлежног за послове правосуђа.
Питања организације и систематизације послова пружања правне и бесплатне правне помоћи регулишу се Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у органу Управе градске општине.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о пружању правне помоћи („Службени лист Града Београда”, број 3/01).
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-20, 27. фебруара 2020. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 27. фебруара 2020. године, у вези са чланом 68.
става 1. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, и 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон)
и члана 77. става 1. тачке 15. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – УС. „Службени лист Града Београда”, број 60/19), а на основу члана 24. тачке 14. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка),
донела је

ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2021–2026. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Локалног акционог плана заштите и
унапређења животне средине на територији градске општине Обреновац за период 2021–2026. године (у даљем тексту:
Локални акциони план).
Члан 2.
Локални акциони план представља основни стратешко-плански документ за развој и унапређење животне
средине.
Члан 3.
Локални акциони план, у складу са актима и плановима
Града Београда, садржаће нарочито: стање, мере, процену
утицаја на здравље људи у случају угрожене животне средине, носиоце, начин, динамику и средства за реализацију
плана.
Члан 4.
Израда Локалног акционог плана поверава се Јавном
предузећу за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, које је дужно да нацрт Локалног акционог плана изради до 1. септембра 2020.
године.
Члан 5.
Средства за израду Локалног акционог плана биће обезбеђена у буџету Градске општине Обреновац за 2020. годину.
Члан 6.
Веће градске општине Обреновац пратиће спровођење
ове одлуке и предузимати потребне радње у циљу њеног
спровођења.
Овлашћује се Веће градске општине да одреди координатора, односно руководиоца пројекта израде Локалног акционог плана, као и да образује и именује координационо
тело за израду Локалног акционог плана.
Веће градске општине упутиће нацрт Локалног акционог плана на јавну расправу и одредити време трајања јавне
расправе.
Веће градске општине дужно је да предлог Локалног
акционог плана достави Скупштини градске општине на
усвајање до 1. децембра 2020. године.
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Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-19, 27. фебруара 2020. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 27. фебруара 2020. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 20.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број
24/11) и члана 24. тачка 3. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

ПР ОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ПОМОЋИ И
ПОДРШКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ
I.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Програмом унапређења социјалне заштите, помоћи и
подршке на територији градске општине Обреновац за период 2020–2022. године (у даљем тексту: програм) утврђују се активности у области унапређења положаја социјално угрожених појединаца и породица и развој постојећих
услуга и програма помоћи и подршке у области социјалне
заштите.
Овим програмом обухваћени су социјално угрожени
појединци и породице свих узраста са пребивалиштем на
територији градске општине Обреновац (у даљем тексту:
градска општина), а којима је неопходна друштвена брига,
помоћ и подршка ради превазилажења проблема у свакодневном функционисању.
II.
ОБЛИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Програм ће се реализовати кроз:
– једнократнe помоћи и друге облике помоћи;
– дневне услуге у заједници;
– подршку реализације програма Црвеног крста;
– унапређење квалитета услуга социјалне заштите;
– побољшање услова становања интерно расељених
лица и избеглица;
– хуманитарне и друге пројекте и
– бесплатну правну помоћ.
Реализацију активности по овом програму, у складу са
годишњим плановима рада, спроводиће надлежна одељења
Управе градске општине у сарадњи са радним телима органа градске општине.
III.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита коју организује, реализује и финансира градскa општинa обухвата пружање социјалних услуга, подршке и помоћи најугроженијим суграђанима, у складу са важећим прописима из области социјалне заштите.
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Програм унапређења социјалне заштите на територији
градске општине има следеће циљеве:
– обезбеђивање бољих услова за пружање што ефикаснијих услуга социјалне заштите;
– подизање нивоа доступности и квалитета социјалних
услуга за осетљиве групе (деца и млади, стари, жене, особе
са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, интерно расељена и
избегла лица, роми, труднице, породиље, породице палијативних и психијатријских и других тешких болесника, породице са више деце и др.);
– умрежавање и развој нових програма и услуга у области друштвеног развоја;
– развијање доступности и одрживости иновативних
социјалних услуга.
Општи циљ Програма је већа доступност социјалних
услуга и програма социјализације.
Социјална заштита обухвата и подршку активностима
организација цивилног друштва, пре свега социохуманитарних удружења кроз реализацију конкурса за суфинансирање програма и пројеката средствима из буџета градске
општине.
IV.
ПРОГРАМИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ
Програм обухвата једнократне и друге облике помоћи,
дневне услуге у заједници, подршку реализацији програма
Црвеног крста, унапређење квалитета услуге социјалне заштите, побољшање услова становања интерно расељених
лица и избеглица, хуманитарне и друге пројекте и бесплатну правну помоћ.
– Једнократне помоћи и други облици помоћи
Планиране активности су усмерене ка појединцима свих
узраста као и породицама са циљем побољшања, односно
очувања квалитета живота.
– Дневне услуге у заједници
Планиране активности обухватају реализацију програма
социохуманитарних организација и удружења, услуге културно-едукативних програма и програма социјализације, активације за старије особе, као и друге сродне активности за
најугроженије категорије становништва у градској општини.
– Подршка реализацији програма Црвеног крста
Финансирањем дела редовних активности Црвеног крста.
– Унапређење квалитета услуга социјалне заштите
Подизање нивоа доступности и квалитета социјалних
услуга за осетљиве групе (деца и млади, стари, жене, особе
са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, интерно расељена и
избегла лица, роми, труднице, породиље, породице палијативних и психијатријских и других тешких болесника, породице са више деце и др.).
– Побољшање услова интерно расељених лица и избеглица
Издвајањем средстава градске општине ради учешћа у
реализацији помоћи које Република Србија преко Комесаријата издваја за побољшање материјалног положаја поменутих категорија и отклањање или ублажавање ризика, неповољних животних околности и социјалне искључености
из надлежности Повереништва за избегла и интерно расељена лица.
– Хуманитарни и други пројекти који имају за циљ побољшање положаја рањивих група.
– Бесплатна правна помоћ
Градскa општинa пружа бесплатну правну помоћ грађанима који нису у могућности да плате услуге адвоката а
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имају неопходну потребу да остварују своја права и учествују у поступцима пред судовима, државним органима и
органима управе.
V.
НАЧИН И ПОСТУПК РЕАЛИЗОВАЊА ПРОГРАМА
Програм се реализује кроз низ планираних активности
усмерених ка појединцима свих узраста као и породицама
са циљем побољшања, односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних
околности и социјалне искључености као и развоја личних
потенцијала корисника за самосталан живот.
Програм се реализује на следећи начин:
– путем појединачних захтева у писаном облику, на прописаном обрасцу,
– пријавом на расписани јавни позив или
– путем јавног конкурса, објављених на сајту градске општине, на који се подноси предлог пројекта и аплицира за
средства за његову реализацију.
Појединачни захтеви, односно пријаве на расписани
јавни позив или јавни конкурс заинтересована лица подносе у складу са посебним актима органа градске општине
непосредно надлежном органу, односно органу који је упутио јавни позив или расписао конкурс или његовом радном
телу.
VI.
РЕАЛИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Све наведене услуге, помоћи и програми подршке наведене у овом програму организује градскa општинa.
Ресурси ангажовани у пружању услуга, помоћи и програма подршке су поред Одељења за привреду и развој,
Канцеларија за младе, Правна помоћ, Комисија за родну
равноправност, Интерресорна комисија и Повереник републичког комесаријата за избеглице и надлежна радна тела
органа градске општине.
Програм реализује градскa општинa самостално или у
партнерству са представницима јавног, цивилног или приватног сектора. Ова сарадња се дефинише споразумима о
сарадњи и утврђеним конкурсним процедурама за избор
програма/пројеката за суфинансирање.
Одељење за привреду и развој дужно је да води евиденцију о поднетим захтевима, признатим правима на помоћ
и подршку и донетим одлукама, да прати реализацију активности и Веће градске општине извештава о реализацији
програма и пројеката из ове области.
VII.
ЗАКЉУЧАК
Доношењем овај програма постаје документ и полазна
основа за реализацију пројеката социјалне заштите из домаћих као и из фондова Европске уније.
Увођењем нових услуга социјалне заштите на локалном
нивоу и уз примену савремених модела и стандарда социјалне заштите унапредиће се не само положај рањивих група, већ и квалитет живота свих суграђана/ки.
VIII.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-21, 27. фебруара 2020. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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СОПОТ

Број 13 – 31

СУРЧИН

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржаној 10. фебруара 2020. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
54/11) и члана 18. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Изборну комисију Градске општине Сопот у сталном
саставу (у даљем тексту: Изборна комисија) чине председник и шест чланова. Председник и чланови Изборне комисије имају заменике.
2. Изборна комисија има секретара, који има заменика.
3. Именују се у Изборну комисију, и то:
за председника: Божо Вукчевић, дипломирани правник,
Српска напредна странка;
за заменика председника: Александра Дудуковић, дипломирани правник, Српска напредна странка;
за члана: Драган Урошевић, Српска напредна странка;
за заменика члана: Милица Ранковић, Српска напреднa
странка;
за члана: Александар Трипковић, Српска напредна
странка;
за заменика члана: Саша Лазаревић, Српска напредна
странка;
за члана: Радољуб Јовановић, Одборничка група „Моје
село”;
за заменика члана: Дејан Сарић, Одборничка група
„Моје село”;
за члана: Бојан Ђорђевић, Одборничка група „Моје
село”;
за заменика члана: Маја Петровић, Одборничка група
„Моје село”;
за члана: Татјана Ангелески, Социјалистичка партија
Србије;
за заменика члана: Драган Д. Урошевић, Социјалистичка партија Србије;
за члана: Лидија Латинкић, Српска радикална странка;
за заменика члана: Славица Стевановић, Српска радикална странка;
за секретара: Јелена Живковић, дипломирани правник;
за заменика секретара: Светлана Станковић, дипломирани правник.
4. Седиште Изборне комисије је у Сопоту, Космајски
трг 5.
5. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
Скупштине Градске општине Сопот о именовању Изборне
комисије Градске општине Сопот број 013-2/2016-IV од 22.
фебруара 2016. године.
6. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-2/2020-IV, 10. фебруара 2020. године
Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. фебруара 2020. године на основу члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19) и члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 112/19 –
пречишћен текст), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА
ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ
СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа
за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне
мреже Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 115/18
и 136/19), мења се члан 7. и сада гласи:
„Основни капитал предузећа, који је у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних
субјеката и документацији потребној за регистрацију, унет
као регистрациони податак, износи:
– Уписан новчани капитал 38.309,45 РСД;
– Уплаћени новчани капитал 38.309,45 РСД 29.09.2008.”
Члан 2.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-52/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. фебруара 2020. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број
112/19 – пречишћен текст), донела је

РЕ ШЕ ЊE
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу („Службени лист Града Београда”, бр.
59/16, 81/16, 91/16, 138/16, 14/17, 42/18, 129/18 и 18/19), у
ставу I врши се измена:
– разрешава се дужности заменика председника Зоран
Ећимовић, дипломирани правник, због поднете оставке;
– именује се за заменика председника Александар Елез,
дипломирани правник – на предлог СНС;
– разрешава се дужности заменика члана Александар
Елез;
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– именује се за заменика члана Срђан Гагић – на предлог
СНС.
2. У истом решењу у ставу I врши се допуна:
– именује се за заменика члана Миланко Велисављевић
– на предлог ДС.
3. У осталом делу решење остаје неизмењено.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-48/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине на седници одржаној 26.
фебруара 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и
члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 112/19 – пречишћен текст),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ СУРЧИН
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању
гасоводне мреже Сурчин, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин, број 23/20 од 15. јануара 2020.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-53/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине на седници одржаној 26.
фебруара 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУРЧИН
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа кабловска дистрибуција Сурчин, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа кабловска дистрибуција
Сурчин, број 08-1/20 од 16. јануара 2020. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-55/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине на седници одржаној 26.
фебруара 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, број 47/20
од 12. фебруара 2020. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-57/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине на седници одржаној 26.
фебруара 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, коју
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, број 1564/20 од 19. фебруара
2020. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-51/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. фебруара 2020. године, на основу члана 4. Одлуке о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 38/04, 42/07, 57/08
и 31/09) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАКОВО
1. У Решењу о именовању чланова Савета Месне заједнице Јаково („Службени лист Града Београда”, број 118/16), у ставу 1. мењају се алинеје 2. и 9, тако да уместо имена Славко Ранковић треба да стоји Драган Влатковић а уместо имена Ђорђе Јанковић треба да стоји Смиља Јањанин.
2. У истом решењу врши се допуна на тај начин што се додају алинеје 10 и 11:
– Биљана Жигић;
– Јовица Милошевић.
3. У осталом делу решење остаје неизмењено.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-00-50/20, 26. фебруара 2020. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2020. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о пружању правне помоћи – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији
градске општине Обреновац за период 2021–2026. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Програм унапређења социјалне заштите, помоћи и подршке на територији градске општине Обреновац за период 2020–2022. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
СОПОТ
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Сопот у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – –
СУРЧИН
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
и одржавању гасоводне мреже Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање послова из области
спорта и рекреације – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Савета Месне заједнице Јаково – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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