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15. септембар 2021. године

Градско веће Града Београда на седници одржаној 15.
септембра 2021. године, на основу члана 20. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07.... 47/18), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 154/09, 73/10... 72/19
и 149/20), члана 1a. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестицином одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист Града Београда”, бр.
96/17, 101/19 и 71/21) и чланом 54. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда (у даљем тексту: правилник) уређује
се: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници
у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин
обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови
пријаве на јавни позив и критеријуми за селекцију грађана
(домаћинстава); праћење реализације и извештавање.
Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Београда.
Мере енергетске санације предвиђене овим правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града
Београда.

Цена 265 динара
Финансијска средства

Члан 3.
Средстава за суфинансирање мера енергетске санације из члана 6. овог правилника опредељена су Одлуком о
буџету Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 137/20, 14/21 и 39/21) у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска
активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 436
– Остала енергија, на апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463141 –
Текући трансфери нивоу општина. Предметна средства ће
бити распоређена на одговарајућој апропријацији буџета
градске општине у циљу преноса средстава директним корисницима.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава и стамбене заједнице у највишем износу до 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави при чему ће максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави бити дефинисан у члану 6. oвог
правилника.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси Градско веће Града Београда на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације.
Члан 6.
Суфинанирање унапређења енергетске ефикасности, у
граду Београду, износом од 20.000.000,00 динара, од чега је
10.000.000,00 динара определио Град Београд, а 10.000.000,00
динара Министарство рударства и енергетике, за следећу
меру енергетске ефикасности:
– замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама, на стамбеним зградама, породичним кућама
и становима, са пратећим грађевинским радовима.
Укупна планирана средства које град заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 20.000.000,00
милиона динара.
Град Београд ће дефинисати средства подстицаја са
ПДВ-ом која ће определити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са
ПДВ-ом, из последњег става ове тачке односно 50% укупног
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пријављеног износа са ПДВ-ом за ову меру, шта год је од ова
два износа мање, и:
(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову
меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке.
Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се
одређује да може износити до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата и до 20.000,00 динара по метру квадратном за улазна врата.
Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним
позивом за привредне субјекте, али морају да задовоље следеће минималне услове:
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U– коефицијент прелаза топлоте):
– U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска
врата
– U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за улазна врата.
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекaта:
1. за меру из члана 6. став 1. овог члана Средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од
власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати;
2. двојни објекти различитих власника као и објекти у
низу третирају се као засебни објекти;
3. за стамбене објекте са више етажа једног власника,
средства се могу користити за замену столарије на једној
или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од
етажа мора бити комплетна;
4. власници појединачних етажа у стамбеном објекту
подносе појединачне пријаве за замену столарије.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за
домаћинства и стамбене заједнице дати су у члану 26. овог
правилника.
Прихватљиви трошкови
Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 8.
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала
и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање
Неприхватљиви трошкови – трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета Града Београда су:
1) трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови пројеката енергетске
ефикасности;
2) трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл;
3) рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
4) набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
5) други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.
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II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију мера
енергетске санације су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше
услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице.
III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Градско веће Града Београда доноси Решење о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације (у
даљем тексту: комисија). Јавне позиве за суфинансирање
мера енергетске санације у име градске општине спроводи
Комисија.
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име
и презиме, назив радног места), основни задаци и друга питања од значаја за рад комисије.
Чланови комисије за свој рад имају право на накнаду.
Члан 12.
Основни задаци комисије нарочито обухватају:
1. Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве и друго).
2. Оглашавање јавних позива и пратеће документације
на огласној табли Градске управе Града Београда и званичној интернет-страници Града Београда, као и огласној табли Општинске управе Града Београда и званичној интернет-страни Градске општине;
3. Пријем и контрола приспелих захтева;
4. Рангирање приспелих захтева и избор пријављених
привредних субјеката и домаћинстава;
5. Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли
Градске управе Града Београда/Општинске управе Градаске
општине и званичној интернет-страници Града Београда/
градске општине, разматрање приговора на прелиминарну
листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и
доношење. Прелиминарна ранг-листа крајњих корисника
представља основ за теренски обилазак комисије;
6. Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
7. Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној листи директних и крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а
које се финансирају из буџета Града Београда.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна
да Градском већу Града Београда и руководиоцу Програма
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова, именованом од стране Града Београда, достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад комисије обухвата спровођење најмање
два најављена обиласка, и то:
– пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене
почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост предложених мера енергетске санације;
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– након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка комисија на лицу места
врши преглед поднетих пријава, уз обавезно присуство
подносиоца пријаве, сачињава се записник у два примерка,
при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/након реализованих мера.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу
уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
– обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава комисију о реализацији мера, у роковима одређеним уговором и да омогући комисији да изврши увид у
релевантну документацију насталу у току реализације активности;
– прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
– друге активности предвиђене уговором;
– припрему извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију:
– рок за пријаву на јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
– евалуација пријава на јавни позив директних корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не може
бити дужe од 15 дана;
– рок за пријаву крајњих корисника на јавни позив је
најмање 21 дан;
– евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг-листe крајњих корисника не може бити
дужe од 15 дана;
– доношење коначне ранг листе директних / крајњих корисника не може бити дуже од 15 дана од дана подношења
последњег приговора.
IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства буџета Града Београда за суфинансирање мера
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова опредељују се у складу са одредбама овог правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање
и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне
исправности и комплетности пријава, испуњености услова
и оцењивање привредних субјеката ради утврђивања листе
директних корисника и доношење акта о избору директних
корисника, као и расписивање јавног позива за грађане/
стамбене зајенице, прикупљање и комплетирање пријава,
контролу формалне исправности и комплетности пријава,
оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на
основу критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Градско веће Града Београда.
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Јавни позив за избор директних корисника спроводи
Комисија.
Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен јавним позивом, а подноси се комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет-страници Града Београда, и најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији града Београда, а најава јавног позива и у локалним
медијима.
Члан 16.
На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти
који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве;
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да имају атесте за материјале и производе.
Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) услове за учешће на конкурсу;
6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
7) испуњеност услова из јавног позива;
8) начин и рок подношења пријаве;
9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању мера енергетске санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 18.
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и
садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга.
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката)
Члан 19.
Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за
коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
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Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних
корисника и уговарање
Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 19.
овог правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли Градске управе Града Београда и
званичној интернет страници Града Београда, као и на огласној табли општинске управе градске општине и на званичној интернет-страници Градске општине.
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од
дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних корисника учесници
на јавном позиву имају право приговора комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од
15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку комисија води записник и сачињава предлог коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Градском већу Града Београда на усвајање.
Градско веће Града Београда доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.
Одлука Градског већа Града Београда о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Градске управе Града Београда
и званичној интернет-страници Града Београда, као и на
огласној табли Општинске управе Градске општине и на
званичној интернет-страници Градске општине.
Град и градска општина ће закључити Споразум о техничкој сарадњи и спровођењу мера енергетске санације са
директним корисницима који буду изабрани.
Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације. Уговор
ће бити закључен између Града Београда, градске општине
и директних корисника.
Уколико се на први јавни позив за директне кориснике
не јави ни један или недовољно привредних субјеката, може
се поновити јавни позив.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима
и стамбеним заједницама
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама за
енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и
станова доноси Градско веће Града Београда.

15. септембар 2021.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама спроводи комисија.
Грађани/стамбене заједнице – учесници на јавном позиву подносе пријаву комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на огласној табли Градске управе Града Београда и званичној
интернет-страници Града Београда, као и на огласној табли
Општинске управе Градске општине и званичној интернет
страници градске општине, и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији града Београда, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив;
2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа у јавном позиву имају грађани и стамбене
заједнице који испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у стану на територији града/подручју градске општине (према решењу за порез и фотокопије личне
карте);
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о
изградњи
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или;
(4) решење о озакоњењу;
(5) доказ да су започели процес легализације.
3) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на
имовину;
4) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар;
5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
Садржај јавног позива за крајње кориснике (грађане и
стамбене заједнице)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) број мера за које један корисник може да конкурише;
6) услове за учешће на конкурсу;
7) листу директних корисника преко којих се реализују
мере;
8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
9) начин на који ће пружати додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
10) начин и рок подношења пријаве;
11) поступак одобравања средстава;
12) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама
за спровођење мера енергетске санације по јавном позиву.

15. септембар 2021.
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Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане и
стамбене заједнице)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин подносилац
пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен пријавни образац (Прилог 1) за
суфинасирање мера енергетске ефикасности са попуњеним
подацима о мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се
односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
3) фотокопију личне карте или очитана лична карта
подносиоца захтева којом се види адреса становања подносиоца пријаве;
4) решење о утврђивању пореза на имовину;
5) један од доказа за стамбени објекат наведен у члану
22. став 1. тачка 3) правилника;
6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не
може бити мања од 30 kWh месечно);
7) предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је донело Градско веће Града Београда;
8) фотокопија личне карте или очитана лична карта за
сва физичка лица која живе у породичној кући или стану за
који се подноси пријава;
9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања.
Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице
нарочито садржи:
1) потписан и попуњен пријавни образац (Прилог 1) за
суфинасирање мера енергетске ефикасности, са попуњеним
подацима о мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се
односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки
стан;
4) копију грађевинске дозволе, односно други документ
којим се доказује легалност објекта;
5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану
– потребно за минимум 50% станова у згради);
6) доказ о регистрацији стамбене заједнице;
7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру;
8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом
личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно
видљивом адресом становања;
9) списак станара стамбене зграде, са копијама личних
карта власника станова за које се конкурише (фотокопија
личне карте или очитана чипована лична карта)
10) предмер и предрачун/профактура за опрему са
уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавио Град Београд;
11) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања;
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12) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за
2020. годину по основу пореза на имовину;
13) и друга документа у складу са јавним позивом.
Градска управа Града Београда/општинска управа градске општине ће обезбедити прибављање информације по
службеној дужности – извода из листа непокретности.
Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
– власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града/Општине за сличне активности и иста оправдали и
– власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних
средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности.
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови и стамбене заједнице)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор
крајњег корисника средстава врши ће се на основу листе
приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима:
Критеријуми за избор пријава грађана и стамбених заједница одређују се јавним позивом и садрже:
Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким својствима на
(стамбеним зградама, породичним кућама и становима)
Постојеће карактеристике спољне столарије*
Челични

Број бодова
18

Дрвени, једноструки са једним стаклом

15

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

5

ПВЦ, алуминијум

0

Постојећи начин грејања на*

Број бодова

Угаљ/лож уље/мазут

15

Електрична енергија

10

Дрво

5

Природни гас/пелет/даљинско грејање

0

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на
већину станова
Као критеријум за бодовање, за меру из става 1. овог
члана, користи се К фактор заузетости површине, који
представља количник укупне површине стамбеног објекта
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К фактор заузетости површине за станове
Број бодова
К<10
10≤К<12,5

5
4,5

12,5≤К<15

4

15≤К<17,5

3,5

17,5≤К<20

3

20≤К≤22,5

2,5

22,5≤К≤25

2

К>25

1
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К фактор заузетости површине за породичне куће

К<15
15≤К<17,5

5
4,5

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

22,5≤К<25

3

25≤К≤27,5

2,5

27,5≤К≤30

2

К>30

1

*за стамбене зграде дати средњу вредност К свих станова из зграде
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К већи.
За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни
одговарајући образац који ће се сабрати за сваку стамбену
зграду и наћи његова средња вредност.
Начин бодовања биће дефинисан у јавном позиву.
Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених
заједница, врши се применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из
члана 26, утврђује прелиминарну ранг-листу крајњих корисника за меру на основу бодовања према критеријумима из
члана 26. овог правилника.
Листу из става 2. овог члана комисија објављује на огласној табли Градске управе Града Београда и званичној интернет-страници Града Београда, као на огласној табли
општинске управе градске општине и званичној интернет
страници градске општине.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из
става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања
листе у складу са ставом 3. овог члана.
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава
имају право приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања. Приговор се предаје на писарници Општинске управе Градске општине.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
листу из става 2. овог члана као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана
његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог члана комисија врши
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
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Уколико је комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао
неистините податке у пријави комисија га елиминише из
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство
подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један
задржава комисија. У записнику комисија потврђује да ли
су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин
поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на
огласној табли Градске управе Града Београда и званичној
интернет-страници Града Београда, као и на огласној табли
општинске управе градске општине и звнаичној интернет-страници Градске општине.
На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава
код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора комисији у року од осам дана од дана објављивања
коначне листе крајњих корисника. Приговор се предаје на
писарници Општинске управе Градске општине.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну
листу крајњих корисника.
Градско веће Града Београда доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера
енергетске санације, на основу чега се закључују уговори са дирекним корисницима.
Члан 28.
Уколико Град током трајања јавног позива не прими довољан број важећих пријава за неку од мера предвиђених
јавним позивом, комисија ће повећати број корисника средстава за другу меру зависно од броја пристиглих пријава.
Уколико се не утроше планирана средства за неку од
меру, средства ће се доделити следећем кориснику који испуњава услове, према листи корисника.
Исплата средстава
Члан 29.
Град Београд и Градска општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима а не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне своје обавезе директном кориснику и
након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику је
потврда комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када
се пријавио за меру као и у складу са записником комисије
приликом првог изласка.
Крајњи корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Корисник средстава/Градска општина ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјектима у складу са
закљученим уговором.
Трошкове изведених радова који буду већи од износа
субвенције наведене у члана 6. овог правилника (максималног износа учешћа Града Београда) сноси крајњи корисник.
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам/грађевинске послове односно заштиту животне средине, у сарадњи са комисијом.
Уколико директни корисник средстава није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са
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предмером и предрачуном који је крајњи корисник поднео
приликом пријаве, Град Београд и Градска општина неће
уплатити средства опредељена јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да
реализује набавку од одабраног директног корисника, има
право да изврши набавку од другог директног корисника са
листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.
Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.

Заменик начелника Градске управе Града Београда, секретар Секретаријата за спорт и омладину, 14. септембра
2021. године, на основу члан 137. став 1. тачка 5. и члан 138.
Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16); члан
26. став 2. и члан 53, Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19);
члан 3. став 1, тачка 5, и члан 13. Одлуке о задовољавању
потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/13, 43/15, 96/16 и
85/19), донео је

VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАДСКИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, КОЈЕ
УЧЕСТВУЈУ У ЕВРОПСКИМ ЛИГАМА ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Извештавање
Члан 30.
Комисија припрема завршни извештај о спроведеним
мерама енергетске санације и подноси га Градском већу
Града Београда ради усвајања. Усвојени извештај објављује се на се на званичној интернет-страни Града Београда и
преко локланих медија и доставља руководиоцу Програма
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова који спроводи Град Београд (у даљем тексту: руководилац програма), кога је именовао Град Београд.
Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације садржи информације о спроведеним активностима и
утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди
енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште.
По пријему завршног извештаја о спроведеним мерама
енергетске санације достављеним од стране Комисије, руководилац програма сачињава завршни извештај о реализацији Програма са подацима о уштеди енергије и смањењу
емисије гасова са ефектом стаклене баште и доставља градоначелнику града Београда.
Завршни извештај из става 3. потписују градоначелник
града Београда и руководилац програма и достављају га
Министарству рударства и енергетике.
Објављивање
Члан 31.
Подаци и акти комисијe објављују на званичној интернет
страници Града Београда/градске општине и на огласној табли Градске управе Града Београда/Општинске управе Градске општине.
Чување документације
Члан 32.
Градска управа Града Београда има обавезу да чува комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања
мера енергетске санације у складу са важећим прописима.
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 33.
Овај правнилник ступа на снагу даном објављивања и
објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Градско Веће Градa Београдa
Број 110-664/21-ГВ, 15. септембра 2021. године
Председник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

ПРА ВИЛНИК

Члан 1.
Мења се члан 5. став 3. правилника тако да гласи:
„Средства се одобравају за следеће фазе такмичења:
квалификације, учешће и остварен пласман на крају такмичења. Спортска организација за сваку од наведених фаза
такмичења доставља секретаријату нови захтев за доделу
средстава из буџета Града Београда.“
Члан 2.
Мења се члан 10. правилника тако да гласи:
„За све што није регулисано овим правилником примењује се Правилник о одобравању и финансирању програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у граду Београду.”
Члан 3.
Овај правнилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за спорт и омладину
Број ХХ-01-66-18/2021, 14. септембра 2021. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда,
секретар Секретаријата за спорт и омладину
Драгана Белојевић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АВГУСТУ 2021.
ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава
кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у августу 2021. године износи 0,9% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-64/21, 14. септембра 2021. године
Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ

ОПИС

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. тачка 2. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћени текст 2 и 144/19 – исправка),
на предлог Већа Градске општине Обреновац, са седнице
одржане 9. септембра 2021. године, донела је

Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

713421

28.000.000

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

713423

5.644.832

714

267.000.000

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

714549

260.000.000

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

714562

7.000.000

733

230.483.815

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

733157

122.344.995

Текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина

733154

8.138.820

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

733251

100.000.000

7

1.060.412.046

713

740.902.766

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

713121

376.492.211

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

364.410.555

7145

2.000.000
2.100.000

742152

35.000.000

Комуналне таксе

7145

40.000.000

Комуналне таксе

7161

18.000.000

2.285.805.480

Комуналне таксе

7415

1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО

742351

200.000

2.302.066.691

Административне таксе

742251

1.200.000

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу

743353

4.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744151

80.144.042

Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине

744251

133.165.238

Мешовити приходи

745151

2.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

700.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине
3 Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

8

2.285.805.480

17.931.200
-16.261.211
800.000
-15.461.211

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
15.461.211

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине

9

800.000
15.461.211
2.303.066.691

15.461.211

ОПИС
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

ЕКОНОМСКА КЛАСИ- БУЏЕТ 2021
ФИКАЦИЈА
2.287.605.480
7
2.286.805.480
7
1.226.393.434
711
687.764.787

у динарима
ОПИС

1
4

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Структура
у%

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

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

Укупна
средства

”

Ек.кл.

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

7.500.000

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

Приходи од закупа пословног простора

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Неутрошена средства из претходних година

713311

741534

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине

41.144.832

Порез на наслеђе и поклон

Накнада за коришћење грађев. земљишта

2.284.135.491

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

653.764.787

713

Накнада за коришћење јавне површине

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

711111

Порез на имовину

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

Порез на зараде

1.2. Изворни приходи

у динарима

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

17.000.000

Трансфери од других нивоа власти

I. ОПШТИ ДЕО

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

711123

Порез на добра и услуге

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2021.
ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац за
2021. годину VII-01 бр. 400-6 од 22. децембра 2020. године
и („Службени лист Града Београда”, бр. 7/21, 33/21 и 50/21)
мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2021. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:

Порез на приход од самосталних делатности –
самоопорезивање
Порез на имовину

Ч Е Т ВР Т У ИЗ МЕНУ OД Л У КЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИ- БУЏЕТ 2021
ФИКАЦИЈА
711122
17.000.000

3

4

2.285.135.491 99,22

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

220.284.145

9,56

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

168.504.425

7,32

15. септембар 2021.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

3
28.533.720

4
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2

3

1,24

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

4

17.774.119

0,77

6.350.000

0,28

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

330.108.504 14,33

414 Социјална давања запосленима

14.396.000

0,63

412 Општи послови по питању рада

150.100.001

6,52

415 Накнаде трошкова за запослене

100.000

0,00

421 Пољопривреда

4.632.500

0,20

2.400.000

0,10

436 Остала енергија

31.031.418

1,35

140.751.785

6,11

3.592.800

0,16

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

428.214.582 18,59
42.887.000

1,86

473 Туризам

315.000

0,01

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

98.798.621

4,29

510 Управљање отпадом

121.553.019

5,28

520 Управљање отпадним водама

191.147.498

8,30

256.270.252 11,13

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

505.183.139 21,94

6.896.910

0,30

530 Смањење загађености

23.046.799

1,00

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

45 СУБВЕНЦИЈЕ

1.419.800.481 61,65

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

1.244.570.480 54,04

454 Субвенције приватним предузећима

451 Друмски саобраћај

560 Заштита животне средине некласификована на другом
месту
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

2.862.600

0,12

117.441.464

5,10

72.178.558

3,13

402.923.990 17,50

175.230.001

7,61

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

49.763.649

2,16

463 Трансфери осталим нивоима власти

48.763.649

2,12

480.000

0,02

630 Водоснабдевање

56.439.539

2,45

640 Улична расвета

21.514.000

0,93

464 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

4.734.500

620 Развој заједнице

0,21

320.235.951 13,90

520.000

0,02

700 ЗДРАВСТВО

480.000

0,02

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

106.909.372

4,64

760 Здравство некласификовано на другом месту

480.000

0,02

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

106.909.372

4,64

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

365.996.000 15,89

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

58.143.682

2,52

810 Услуга рекреације и спорта

313.542.000 13,61

481 Дотације невладиним организацијама

48.859.000

2,12

820 Услуга културе

10.764.000

0,47

220.827

0,01

830 Услуге емитовања и издаваштва

25.630.000

1,11

483 Новчане казне и пенали по решењима судова

7.756.284

0,34

840 Верске и остале услуге заједнице

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

1.307.571

0,06

900 ОБРАЗОВАЊЕ

49 РЕЗЕРВЕ

2.019.580

0,09

499 Средства резерве

2.019.580

0,09

17.931.200

0,78

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

17.931.200

0,78

511 Зграде и грађевински објекти

11.956.800

0,52

5.780.000

0,25

194.400

0,01

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

2.303.066.691 100,00

”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 16.261.211 динара,
планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје
финансијске имовине у износу од 800.000 динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу
од 15.461.211.”

1

2

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
040 Породица и деца
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
111 Извршни и законодавни органи
130 Опште услуге

3
26.857.860

Структура
%

ФУНКЦИЈА

Укупна
средства

Функц.
класиф.

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

4
1,17

499.000

0,02

26.358.860

1,14

539.597.049 23,43
91.077.725

3,95

430.745.205 18,70

16.060.000

0,70

131.920.149

5,73

911 Предшколско образовање

79.954.970

3,47

912 Основно образовање

45.846.279

1,99

920 Средње образовање

1.328.900

0,06

950 Образовање које није дефинисано нивоом

1.800.000

0,08

2.990.000

0,13

980 Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.303.066.691 100,00

”
Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за
2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:
Назив директног
буџетског корисника

1 2 3

4

1 3

Управа Градске
општине Обреновац

Износ

Ставка

482 Порези, обавезне таксе и казне

Ред.бр.
Раздео
Глава

465 Остале дотације и трансфери

610 Стамбени развој

Назив капиталног
пројекта

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

1 Набавка намештаја и
уградне опреме

273.000 1.000.000 1.000.000

2 Набавку опреме за
јавну безбедност

320.000 1.500.000 1.500.000

3 Набавка фотографске
и електронске опреме

600.000

150.000

150.000

4 Набавка телефона

20.000

50.000

50.000

5 Опрема за домаћинство

12.000

100.000

150.000

6 Набавка рачунарске
опреме и штампача

1.500.000

500.000

500.000

194.400

160.000

160.000

7 Лиценце

8 Израда и постављање 11.956.800
надстрешница на
аутобуским стајалиштима
9 Набавка опреме за
образовање

1.000.000

2 3 1 Месне заједнице 10 Набавка намештаја

2.000.000

11 Набавка рачунарске
опреме и штампача
УКУПНО:

55.000
17.931.200 3.460.000 3.510.000
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Члан 6.

Програм

Шифра
Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

Назив

3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

Укупна
средства
4

Структура
у%

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

Одговорно лице

5

6

58.228.542

2,53

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Просторно и урбанистичко планирање

7.500.000,00

0,33

1101-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Означaње назива улица тргова и зграда кућним бројевима

4.734.500,00

0,21

Милорад Бођан

1101-4001

ПРОЈЕКАТ – Уређење центра ГО Обреновац са припадајућим комерцијалним садржајем

38.644.042,00

1,68

Предраг Јовановић

1101-4002

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

3.650.000,00

0,16

Предраг Јовановић

1101-4003

ПРОЈЕКАТ – Уређење косине у Купиначкој улици

1.200.000,00

0,05

Предраг Јовановић

1101-4004

ПРОЈЕКАТ – Уређење дела КП 1539/1 – паркинг

2.500.000,00

6,13

Предраг Јовановић

Програм 2. Комуналне делатности

359.860.476 15,63

Мирослав Чучковић

1102
1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање/одржавање јавним осветљењем

21.514.000

0,93

Милош Станковић

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина

106.000.000

4,60

Милош Станковић

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

106.000.000

4,60

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

13.285.519

0,58

Мирослав Чучковић

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом
за пиће

7.000.000

0,30

Милош Станковић

56.439.539

2,45

Мирослав Чучковић

1102-4001

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

1.506.000

0,07

Радован Манојловић

1102-4002

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

13.000.000

0,56

Мирослав Чучковић

1102-4003

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

29.031.418

1,26

Мирослав Чучковић

1102-4004

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

130.000

0,01

Предраг Јовановић

1102-4005

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање

400.000

0,02

Мирослав Чучковић

1102-4006

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

3.554.000

0,15

Радован Манојловић

1102-4007

ПРОЈЕКАТ – Типски примарни прикључак и примарни део ТП за обданиште у Белом Пољу

1501

Програм 3. Локални економски развој

2.000.000

0,09

Мирослав Чучковић

150.100.001

6,52

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

1.553.216

0,07

Предраг Јовановић

1501-4001

ПРОЈЕКАТ: Додела ваучера у циљу отклањања штетних ефеката на угоститељство изазваних вирусом

2.851.790

0,12

Предраг Јовановић

1501-4002

ПРОЈЕКАТ: Меи Та Европа – покриће трошкова воде, канализације и смећа

1502
1502-4001
0101
0101-0001
0101-4001
0401

145.694.995

6,33

Мирослав Чучковић

Програм 4. Развој туризма

3.592.800

0,16

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ: Филм о Обреновцу

3.592.800

0,16

Мирослав Чучковић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

4.632.500

0,20

Милош Станојевић

Програмска активност – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

3.562.500

0,15

Милош Станојевић

1.070.000

0,05

Милош Станојевић

266.897.620 11,59

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

0401-4001

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

40.299.892

1,75

2.862.600

0,12

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

870.096

0,04

Мирослав Чучковић

167.472.450

7,27

Мирослав Чучковић

10.000.000

0,43

Мирослав Чучковић

7.077.032

0,31

Драган Блажић
Мирослав Чучковић

0401-4002

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

13.295.048

0,58

0401-4003

ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

1.696.915

0,07

Мирослав Чучковић

0401-4004

ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина

9.819.200

0,43

Мирослав Чучковић

0401-4005

ПРОЈЕКАТ – Уређење и одржавање Арборетума

571.368

0,02

Мирослав Чучковић

0401-4006

ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне црпне станице у МЗ Бело Поље и Ратари

430.000

0,02

Мирослав Чучковић

0401-4007

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

2.553.019

0,11

Милош Станојевић

0401-4008

ПРОЈЕКАТ – Опремање препумпне станице кишне канализације у улици Бранислава Нушића

6.800.000

0,30

Мирослав Чучковић

0401-4009

ПРОЈЕКАТ – Кишна канализација са црпном станицом у улици Милоша Обилића

0401-4010

ПРОЈЕКАТ – Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

300.640.726 13,05

Мирослав Чучковић

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

129.043.425

Радован Манојловић

0701

350.000

0,02

Мирослав Чучковић

2.800.000

0,12

Мирослав Чучковић

5,60

15. септембар 2021.
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3

4

0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење безбедности саобраћаја

0701-4001

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

0701-4002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈКП ‚’Паркинг сервис’’

2001-4001

ПРОЈЕКАТ– Едукативно истраживачки пројекат развоја интегралних способности деце предшколског
узраста

2001-4002

ПРОЈЕКАТ– Изградња обданишта у Баричу

2001-4003

ПРОЈЕКАТ– Имлементација и стандардизација културних садржаја у васпитно образовни рад у ПУ Перка
Вићентијевић

2001-4004

ПРОЈЕКАТ– Програм развоја когнитивних способности предшколске деце

2001
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Програм 8. Предшколско образовање и васпитање

5

6

8.208.360

0,36

Милош Станојевић

159.888.941

6,94

Мирослав Чучковић

3.500.000

0,15

Мирослав Чучковић

79.954.970

3,47

Милорад Косановић

999.000

2,45

Милорад Косановић

76.000.000

3,30

Мирослав Чучковић

655.970

0,03

Зоран Ћорломановић

2.300.000

0,10

Мирослав Чучковић

Програм 9. Основно образовање и васпитање

48.836.279

2,12

Драган Блажић

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

44.120.000

1,92

Драган Блажић

2002-4001

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

2.990.000

0,13

Мирослав Чучковић

2002-4002

ПРОЈЕКАТ – Прослава матуре ученика основних школа

1.726.279

0,07

Драган Блажић

Програм 10. Средње образовање и васпитање

1.328.900

0,06

Драган Блажић

2003-4001

ПРОЈЕКАТ – Прослава матуре ученика средњих школа

1.328.900

0,06

Драган Блажић

28.657.860

1,24

Мирослав Чучковић

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Једнократне помоћи и други облици помоћи

3.766.360

0,16

Драган Младеновић

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Дневне услуге у заједници

400.000

0,02

Драган Младеновић

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног крста

4.300.000

0,19

Драган Младеновић

0901-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка деци и породици са децом

499.000

0,02

Милорад Косановић

0901-4001

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

15.400.000

0,67

Драган Младеновић
Милорад Косановић

2002

2003
0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0901-4002

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

2.492.500

0,11

0901-4003

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

1.800.000

0,08

Драган Блажић

Програм 12. Здравствена заштита

480.000

0,02

Олга Миросављевић

480.000

0,02

Олга Миросављевић

40.394.000

1,75

Зоран Ћорломановић

1801
1801-4001
1201

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац
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 културно историјског
наслеђа

930.000

0,04

Зоран Ћорломановић

4.000.000

0,17

Мирослав Чучковић

1201-0004

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

25.630.000

1,11

Мирослав Чучковић

1201-4001

ПРОЈЕКАТ– Манифестације

3.029.500

0,13

Зоран Ћорломановић

1201-4002

ПРОЈЕКАТ– Изградња пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

4.204.500

0,18

Радован Манојловић

1201-4003

ПРОЈЕКАТ– Одлазак пензионера у Врњачку бању

1.500.000

0,07

Мирослав Чучковић

1201-4004

ПРОЈЕКАТ– Подршка функционисању библиотеке Влада Аксентијевић

1.100.000

0,05

Зоран Ћорломановић

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

318.542.000 13,83

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и савезима

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Спровођење омладинске политике

1301-4001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

1301-4002

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

1301-4003
0602
0602-0001

1,46

Милош Станковић

5.000.000

0,22

Милош Станојевић

62.342.000

2,71

Милош Станковић

1.600.000

0,07

Милош Станковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња додатних објеката на отвореном базену

216.000.000

9,38

Милош Станковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

549.842.292 23,87

Милорад Косановић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

287.235.205 12,47

Милорад Косановић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање месних заједница

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Текућа буџетска резерва

0602-4001

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

0602-4002

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

0602-4003

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

2101

Милош Станковић

33.600.000

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

10.754.539

0,47

2.019.580

0,09

Радован Манојловић
Мирослав Чучковић

106.322.968

4,62

Мирослав Чучковић
Зоран Ћорломановић

510.000

0,02

143.000.000

6,21

Мирослав Чучковић

91.077.725

3,95

Мирослав Чучковић

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање скупштине

50.303.535

2,18

Милорад Јанковић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање извршних органа

40.774.190

1,77

Мирослав Чучковић

УКУПНО:

2.303.066.691 100,00

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2021. годину износи 2.019.580 динара.”
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15. септембар 2021.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 2.303.066.691 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима.

15. септембар 2021.

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

15. септембар 2021.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 2.019.580 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 бр. 400-6, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

15. септембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 19. става 1.
тачке 47. и члана 24. става 1. тач. 38. и 40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19
– пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), а имајући у виду одредбе Националне стратегије за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица за период 2015–2020. године („Службени гласник РС”, број 62/15 ) и Локалног акционог
плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији који
бораве на територији града Београда 2020–2024. године („Службени лист Града Београда”, број 142/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИОЦА АЗИЛА И
МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА, КОЈИ БОРАВЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ ЗА
ПЕРИОД 2022–2026. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника
по основу Споразума о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, који бораве у градској
општини Обреновац за период 2022–2026. године (у даљем тексту: локални акциони план).
Члан 2.
Локални акциони план утврђује основне принципе деловања свих субјеката популационе политике ка унапређењу друштвеног положаја лица из члана 1. ове одлуке.
Локални акциони план, у складу са актима и плановима Републике и Града Београда, садржаће нарочито: полазне основе, анализу стања са препорукама, визију и принципе, стратешке циљеве, механизам реализације, механизам праћења,
евалуације и извештавања и средства за реализацију планираних активности.
Члан 3.
Израда локалног акционог плана поверава се Одељењу за општу управу Управе Градске општине Обреновац, које је
дужно да у сарадњи са месним заједницама Градске општине Обреновац Нацрт локалног акционог плана изради до 15.
новембра 2021. године.
Члан 4.
Средства за израду локалног акционог плана обезбедиће се у буџету Градске општине Обреновац.
Члан 5.
Веће Градске општине Обреновац пратиће спровођење ове одлуке и предузимати потребне радње у циљу њене реализације.
Веће Градске општине Обреновац упутиће Нацрт локалног акционог плана на јавну расправу и одредити време трајања
јавне расправе.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-143, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, сходно члану 29. став 1. тачка
3. члану 41. став 1. тачка 5. и став 3. члану 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и одредбама Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20), а на основу члана 24. став 1. тачке 32 Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) на предлог председника градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. У решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац бр. VII-01 бр. 020101 од 2. октобра 2020. године, VII-01 бр. 020-177 од 6. новембра 2020. године („Службени лист Града Београда”, бр. 20/21 и
21/21) врши се измена и допуна тако што се:
у тачки 1. ставу 3. алинеји 4 разрешава дужности члана Горан Недељковић (под редним бројем 12), а уместо њега именује за члана Мирчета Миликић, начелник Полицијске станице Обреновац.
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У истој тачки, ставу и алинеји, врши се допуна са тачком „32” са једним новим чланом Штаба тако да гласи:
„32. Далибор Ђошић, мајор,референт за заштиту ресурса, Војна пошта Јаково”.
II. У свему осталом решење бр. VII-01 бр. 020-101 од 2. октобра 2020. године, VII-01 бр. 020-177 од 6. новембра 2020. године остаје непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-103, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 69. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 9. став 2.
и члана 29. став 1. тачка 1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
бр. 2021-4685/2 од 2. септембра 2021. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора предузећа о промени седишта предузећа, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац коју је донео
Надзорни одбор овог предузећа Одлуком НО бр. LXXVII-4/2021 од 30. августа 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-137, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 69. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 9. став 2.
и члана 27. став 1. тачка 1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”
Обреновац бр. 2770 од 2. септембра 2021. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора предузећа о промени
седишта предузећа, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац коју је
донео Надзорни одбор овог предузећа 2. септембра 2021. године под бројем 2768.
2. Даје се Jавном комуналном предузећу „Паркинг сервис” Обреновац на коришћење део пословног простора, у површини од 131 m², у пословној згради у Обреновцу, на адреси Александра Аце Симовића 2, за потребе седишта и пословање
предузећа, о чему ће се са предузећем закључити посебан уговор.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-140, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

15. септембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 84 – 33

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 24. става 1.
тачке 43. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19
– исправка) поступајући по захтеву Николе Николића из Обреновца од 4. августа 2021. године за давање сагласности за
употребу имена Градске општине у називу спортског теквондо удружења, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност за употребу имена Градске општине Обреновац у називу спортског теквондо удружења у оснивању,
тако да назив удружења гласи: Теквондо удружење Обреновац.
2. Право коришћења имена Градске општине Обреновац одобрава се без накнаде, почев од момента регистрације удружење
код Агенције за привредне регистре и престаје у случају недозвољеног коришћења истог односно брисања удружења из регистра.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-102, 15. септембра 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 66. Статута ЈКП „Паркинг сервис” Београд, репрезентативни синдикати код
послодавца Савез самосталних синдиката Србије – Синдикална организација ЈКП „Паркинг сервис” Београд, Независни
синдикат ЈКП „Паркинг сервис” Београд, директор ЈКП „Паркинг сервис” Београд и градоначелник града Београда, као
овлашћени орган оснивача, закључују

А НЕ КС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд („Службени лист Града
Београда”, број 97/18), члан 176. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд, потписаног 4. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број
97/18) продужи до 1. децембра 2021. године.
Члан 2.
Овај aнекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Г број 4011-7039/18
Београд, 9. септембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Савез самосталних синдиката Србије
Синдикална организација ЈКП „Паркинг сервис” Београд
Број 22/21
Београд, 3. септембра 2021. године
Председник
Милош Ивковић, ср.
Независни синдикат ЈКП „Паркинг сервис” Београд
Број 78/21
Београд, 3. септембра 2021. године
Председник
Миљан Маринковић, ср.
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Београд
Број 8187
Београд, 3. септембра 2021. године
Директор
Андрија Чупковић, ср.
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На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење) репрезентативни синдикати код послодавца Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Београд” и то: Савез самосталних синдиката Србије – Синдикална организација
ГСП „Београд” и Заједница синдиката Србије – Синдикат радника запослених у ГСП, директор Јавног комуналног
предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача,
закључују

А НЕ КС III
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист Града
Београда”, бр. 96/18 и 145/19, „Службени гласник РС”, број 104/20 – УС, „Службени лист Града Београда”, број 144/20) мења
се члан 110. тако да гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се важење Колективног уговора Јавног комуналног предузећа
Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 96/18 и 145/19, „Службени гласник РС”,
број 104/20 – УС, „Службени лист Града Београда”, број 144/20) продужи до ступања на снагу новог колективног уговора
Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, који ће бити закључен на основу новог посебног
колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда, а најкасније до 1. децембра
2021. године.”
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Г број 4011-7042/18
Београд, 9. септембра 2021. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

Јавно комунално предузеће
Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Број 10458
Београд, 3. септембра 2021. године
Директор
Радиша Момчиловић, ср.

Савез самосталних синдиката Србије
– Синдикална организација
„Београд” ГСП
Београд, 3. септембра 2021. године
Председник
Зоран Антић, ср.

Заједница синдиката Србије
– Синдикат радника
запослених у ГСП
Београд, 3. септембра 2021. године
Председник
Ненад Костић, ср.

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 50. Статута, репрезентативни синдикати код послодавца ЈКП „Ветерина Београд”, и то: Синдикална организација ВУ „Ветерина Београд”, Заједница синдиката Србије „Ветерина Београд”, Синдикат
„Ветерина Београд”, директор ЈКП „Ветерина Београд”, и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача,
закључују

А НЕ КС IV
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Јавно комунално предузећe „Ветерина Београд” („Службени лист Града Београда”, број 98), члан 72. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена Kолективног уговора код послодавца ЈКП „Ветерина Београд”, потписаног 11. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 98) продужи до 1. децембра 2021.
године.
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Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Г број 4011-7033/18
Београд, 15. септембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Синдикална организација
ВУ „Ветерина Београд”
Београд, 6. септембра 2021. године
За Синдикалну организацију
ВУ „Ветерина Београд”
Мр сц вет. мед. Снежана Јовић Дамњановић, ср.
Заједница синдиката Србије „Ветерина Београд”
Београд, 6. септембра 2021. године
Душан Ивић, ср.
Синдикат „Ветерина Београд”
Београд, 6. септембра 2021. године
Дејан Филиповски, ср.
Јавно комунално предузеће
„Ветерина Београд”
Број 03-3110/1
Београд, 6. септембра 2021. године
Директор
Др вет. мед. Будимир Грубић, ср.

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и одлука УС
– 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Синдикат ЈКП „10. октобар” Барајево – Синдикална организација Самосталног
синдиката, директор ЈКП-а „10. октобар” Барајево и председник градске општине Барајево у име оснивача, закључују

А НЕ КС II
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
Члан 1.
Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена Колективног уговора код послодавца ЈКП „10. октобар” Барајево број 2169, потписаног 14. септембра 2018. године продужи до 1. децембра 2021. године.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Јавно комунално предузеће
„10. октобар” Барајево
Број 1984
Барајево, 13. септембра 2021. године
Директор
Дарко Радивојевић, ср.

Градска општина
Барајево
VII-03 број 11-40/21
Барајево, 13. септембра 2021. године
Председник
Слободан Адамовић, ср.

Синдикат ЈКП „10. октобар” Барајево
Синдикална организација Самосталног синдиката
ЈКП „10. октобар” Барајево
Барајево, 13. септембра 2021. године
Милан Мандић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета Града Београда београдским спортским организацијама које учествују у европским лигама, европским
куповима и регионалним такмичењима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2021. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2021. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о приступању изради локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених
лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, који бораве у градској општини Обреновац за период 2022–2026. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности за употребу имена Градске општине Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд – – – – – –
Анекс III Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” – – – – –
Анекс IV Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” – – – – – – – – –
Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – –
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