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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, на основу члана 58.
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 60/19), члана 18 став 1. тачка 1. и 103.
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15),
доноси

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕОГРАД
Члан 1.
У Статуту Градске општине Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), у члану 1. речи: „обележја градске општине” замењују се речима: „симболи и празник градске општине”.
Члан 2.
У члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Граница градске општине утврђена је границама одговарајућих катастарских општина са њеног подручја, осим
када је граница одређене градске општине утврђена одлуком Скупштине Града Београда”.
Члан 3.
После члана 6. додаје се назив члана и нови члан који
гласи:
„Језик и писмо
Члан 6а.
На подручју градске општине Нови Београд у службеној
употреби је српски језик и ћирилично писмо.”
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Градска општина, преко својих органа:
1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске
општине;
2. доноси план јавних инвестиција градске општине;

3. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске
општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града;
4. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
5.оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима градске општине;
6. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси Град и може да предлаже и финансира измену
постојећих и доношење нових урбанистичких планова за
своје подручје;
7. на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун града, може отуђити из јавне својине града, грађевинско земљиште ради изградње објеката до 1.500 m² бруто
развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења
објеката до 400 m² бруто развијене грађевинске површине;
8. може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и финансирању
инвестиционог одржавања и опремања објеката на свом подручју који су у јавној својини града, у складу са законом и
актима Града;
9. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката
до 1.500 m² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и доноси решење о озакоњењу објеката до
400 m² бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља
организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката;
10. доноси програм за постављање мањих монтaжних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове
урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
11. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама у складу са прописом Града;
12. спроводи поступак по захтеву за експропријацију на
свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
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13. спроводи поступак за исељење лица усељеног без
правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
14. обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем
услова за обављање одређених комуналних делатности, на
свом подручју, у складу са одлуком Скупштине града;
15. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима
се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је овим
прописима утврђена надлежност градске општине; врши
инспекцијски надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине Града;
16. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним
путевима у насељу и може вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу
унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом
који доноси надлежни орган градске општине;
17. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и
систематизује податке о квалитету и квантитету промена
у животној средини на свом подручју ради вођења Локалног регистра извора загађивања животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за
заштиту животне средине на свом подручју, у складу са
актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
18. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених
послова, основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води
евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први
разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености
већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када
ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка
и међународна такмичења;
19. доноси План јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију града; обезбеђује средства за финансирање, односно
суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на подручју градске општине и образује Савет за здравље градске општине;
20. подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за
одржавање културних манифестација од значаја за градску
општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог
подручја може оснивати установе културе;
21. доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној својини града на свом
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подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине; може основати установе у области спорта;
22. спроводи националну Стратегију за младе и акциони
план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен
са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;
23. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма
и трговине на свом подручју и може основати туристичку
организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
24. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као
и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или оптеме и издаје
одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са
законом којим се уређује трговина;
25. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима
Града, може учествовати у финансирању противградне заштите на свом подручју; образује пољочуварску службу на
свом подручју;
26. организује рад и води Регистар стамбених заједница
за подручје градске општине и решава по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
27. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града; води поступак увођења принудне управе
у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са законом;
28. предлаже мере за уређење јавних зелених површина
и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл., осим
градске општине из става 2. овог члана;
29. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за градску општину и обезбеђује спровођење те одлуке;
образује Штаб за ванредне ситуције на свом подручју; израђује и усклађује процену ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица
цивилне заштите; може да додељује средства добровољним
ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од
јавног интереса;
30. управља стварима у јавној својини Града Београда на
којима има право коришћења у складу са законом;
31. стара се о вршењу послова правне заштите својих
права и интереса;
32. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за
остваривање њихових права;
33. образује органе, организације и службе за потребе
градске општине и уређује њихову организацију и рад;
34. уређује организацију и рад мировних већа;
35. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
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активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на свом подручју;
36. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
37. може да установи локалног омбудсмана за градску
општину;
38. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју; организује
информативно-услужне центре на свом подручју у зависности од територијалне разуђености или удаљености од
седишта градске општине, а у циљу ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
39. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
40. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола градске општине;
41. извршава прописе и опште акте града и градске општине;
42. обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са законом, статутом града Београда, другим прописима града и Статутом градске општине.”.
Члан 5.
У члану 18. став 1. тачка 4. брише се.
У истом члану и ставу тачка 6. мења се и гласи: „даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси
град и може да предлаже и финансира измену постојећих и
доношење нових урбанистичких планова за своје подручје;”.
У истом члану и ставу тачка 9. мења се и гласи: „оснива
органе, организације, службе и друга правна лица у складу
са законом, Статутом града и овим статутом;“
У истом члану и ставу тачка 10. мења се и гласи: „именује и разрешава управни и надзорни одбор установа, организација, служби и других правних лица чији је оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација, служби
и других правних лица чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са
законом, осим оних која су по одредбама овог статута у надлежности другог органа;”
У истом члану и ставу тачка 10а брише се.
У истом члану и ставу тачка 14а мења се и гласи: „бира и
разрешава локалног омбудсмана за градску општину;”.
У истом члану и ставу после тачке 14б додаје се тачка
14в која гласи: „разматра годишњи извештај локалног омбудсмана градске општине о остваривању људских и мањинских права, доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
У истом члану и ставу тачка 15а мења се и гласи: „доноси програм за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и другим површинама по
претходно прибављеној сагласности организационих јединица градске управе”.
Члан 6.
У члану 19. у ставу 1. после речи: „на четири године” запета и речи: „у складу са законом којим се уређују локални
избори”, бришу се.
У истом члану после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
„На избор одборника из става 1. овог члана као и друга
питања у вези мандата одборника скупштине градске општине врши се сходна примена закона којим се уређују локални избори.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
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Члан 7.
У члану 24. после става 3. додају се три нова става која
гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине градске општине, председник Скупштине
може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од
пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора
да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као
и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минимални рок за сазивање седнице Скупштине градске општине, из става 4.овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине градске општине у условима проглашене ванредне ситуације”.
Досадашњи став 4. постаје став 7.
Члан 8.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештаван о
питањима од значаја за обављање одборничке дужности,
као и да на лични захтев од органа и служби градске општине добије податке које су му потребне за рад” .
У истом члану после става 2. додаје се нови став који
гласи:
„За благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине градске општине, а начелник Управе градске општине када се обавештење, тражени подаци, спис и упутство
односе на делокруг и рад Управе градске општине” .
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 9.
У члану 29. после става 2. додају се два нова става која
гласе:
„Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђује се Пословником Скупштине градске општине.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина градске општине.”.
Члан 10.
Називи чланова и чл. 30–32. бришу се.
Члан 11.
У члану 33. у ставу 3. број 23 замењује се бројем 17.
Члан 12.
У члану 35. став 4. мења се и гласи:
„Ако заменику председника Скупштине градске општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине градске општине
може бити на сталном раду у градској општини.”.
Члан 13.
У члану 36. став 3. мења се и гласи:
„За секретара може бити постављено лице које има
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, са положеним стручним испитом
за рад у органима управе и радним искуством од најмање
три године.”.
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Члан 14.
У члану 40. став 1. тачка 4a брише се.
У истом члану и ставу тачка 10. мења се и гласи: „у име
градске општине закључује колективне уговоре за органе,
установе и друге јавне службе и правна лица чији је оснивач градска општина.”
Члан 15.
У члану 41. у ставу 5. после речи: „Скупштина градске
општине” додају се речи: „обједињено и”.
Члан 16.
У члану 43. у ставу 1. после тачке 3. додаје се нова тачка
која гласи:
3а) „доноси план јавних инвестиција градске општине;”.
У истом члану и ставу тачка 7. брише се.
У истом члану и ставу после тачке 8. додаје се нова тачка
која гласи:
„8а) доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;”.
У истом члану и ставу тачка 9. мења се и гласи:
„даје сагласност на посебан програм пословања органа, служби, организација и других правних лица чији је
оснивач градска општина и прати реализацију програма
пословања, односно врши друге послове који се односе на
праћење њиховог рада, у складу са законом, актима Града и
оснивачким актима.
У истом члану и ставу тач. 9а и 9б бришу се.
У истом члану и ставу у тачки 11. после речи: „месне заједнице” додају се речи: „и врши надзор над законитошћу
рада и аката месне заједнице и предузима мере у складу са
законом и Статутом Града Београда;”.
У истом члану и ставу тачка 12. мења се и гласи: „поставља и разрешава службенике на положају у управи градске
општине.”
У истом члану после тачке 12. додаје се нова тачка која
гласи: „13) врши и друге послове у складу са законом.”.
Члан 17.
У члану 45. у ставу 2. речи: „Скупштини градске општине, председнику градске општине”, бришу се.
Члан 18.
Члан 46. мења се и гласи:
„Управом градске општине руководи начелник.
За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.
Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на основу јавног конкурса, на пет година.
Начелник Управе градске општине може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника поставља се на исти начин и под истим условима као начелник управе градске општине”.

26. септембар 2019.

Члан 19.
У члану 47. у ставу 1. речи: „Скупштини градске општине и”, бришу се.
У истом члану у ставу 2. речи: „на образложени предлог
председника градске општине или пет чланова Већа градске
општине, у складу са Статутом градске општине” замењују
се речима: „у складу са законом”.
У истом члану став 3. брише се.
Члан 20.
Назив члана 48. мења се и гласи: „Организационе јединице”.
У члану 48. у ставу 1. речи: „унутрашње организационе
јединице” замењују се речима: „организационе једнинице–
одељења и службе и посебна организациона јединица– кабинет председника градске општине”.
У истом члану у ставу 2. реч „унутрашњих”, брише се.
У истом члану у ставу 3. речи: „Управи градске општине”
замењују се речима „кабинету председника градске општине”.
У истом члану у ставу 4. речи: „утврђене Одлуком о организацији Управе градске општине” замењују се речима:
„по налогу председника градске општине”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Управи градске општине” замењују се речима: „градској општини”.
Члан 21.
У члану 49. став 2. мења се и гласи: „Организација и систематизација радних места у Управи градске општине уређује се обједињеним правилником о организацији и систематизацији радних места, у складу са законом, који доноси
Веће градске општине на предлог начелника Управе”.
Члан 22.
У члану 50. став 1. тачка 2. мења се и гласи: „издати прекршајни налог;”.
Члан 23.
У члану 52. у ставу 2. реч: „унутрашњих” брише се.
Члан 24.
Назив члана и члан 54. мења се и гласи:
„Правна заштита имовинских права и интереса
Члан 54.
Послове правне заштите имовинских права и интереса
градске општине обавља Градско правобранилаштво Града
Београда у складу са Статутом Града Београда и посебном
одлуком Скупштине града.”
Члан 25.
У члану 60. после става 4. додаје се нови став који гласи:
„План јавних инвестиција градске општине доноси се сходном применом прописа којим се уређује доношење плана
јавних инвестиција јединице локалне самоуправе.”.
Члан 26.
Назив члана и члан 61. бришу се.
Члан 27.
У члану 62. у ставу 2. реч: „градоначелника” замењује се
речима: „Скупштине града”.
Члан 28.
У члану 64. у ставу 2. реч: „градоначелника” замењује се
речима: „председника градске општине”.
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Члан 29.
У члану 68. у ставу 2. после речи: „Скупштине градске
општине” запета и речи: „Веће градске општине”, бришу се.
Члан 30.
У члану 86. став 2. брише се.
Члан 31.
Члан 87. мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем
на подручју на које се предлог односи, најмање 1/3 одборника скупштине градске општине на чијем подручју се образује, односно укида месна заједница.
Скупштина градске општине одлучује о образовању
нове и подручја за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице на свом подручју, већином од укупног
броја одборника скупштине, по претходно прибављеном
мишљењу грађана са тог подручја.
Актом о оснивању месне заједнице, у складу са овим
статутом, утврђују се послови које врши месна заједница,
органи и организација рада органа, начин одлучивања као
и број чланова савета, поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице.”.
Члан 32.
Члан 89. мења се и гласи:
„У месној заједници образује се савет месне заједнице,
као основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице, који бира Скупштина градске општине на
чијем подручју је образована, односно на чијем подручју се
образује месна заједнца.
Чланове савета месне заједнице бира Скупштина градске општине на предлог збора грађана који се сазива за подручје месне заједнице.
Збор грађана из става 2. овог члана може предложити
највише двоструко већи број чланова савета месне заједнице од броја чланова савета који је утврђен актом о оснивању месне заједнице.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме
развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и
других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и
друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или постојећих прописа градске општине, односно Града;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице
утврђене овим статутом, актом о оснивању месне заједнице
или другим прописом града, односно градске општине.”
Члан 33.
У члану 90. став 2. мења се и гласи:
„Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган градске општине, у складу са
одлуком о буџету градске општине.”.
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Члан 34.
После члана 90. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 90а
Уколико орган одређен Статутом градске општине
сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности
са Уставом и законом дужан је да о томе обавести Градско
веће.
Градско веће, по пријему обавештења из става 1. овог
члана дужно је да обустави од извршења општи акт месне
заједнице, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу Града Београда” и да покрене поступак
за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако
градско веће у року од пет дана од дана објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости
општег акта.
Орган одређен Статутом градске општине врши надзор
над законитошћу рада и аката месне заједнице и предузима
мере, у складу са законом и овим статутом.”.
Члан 35.
После члана 92. додаје се нови одељак који гласи:
VII. „ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Покретање поступка за оцену уставности и законитости
Члан 93.
Веће градске општине покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 94.
Веће градске општине има право жалбе Уставном суду
ако се појединачним актом или радњом државног органа
онемогућава вршење надлежности градске општине.
Локални омбудсман
Члан 95.
Градска општина може да установи локалног омбудсмана.
Локални омбудсман градске општине овлашћен је да
контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама и нечињењем Управе градске
општине и јавних служби чији је оснивач градска општина, ако се ради о повреди прописа и општих аката градске
општине.
Локални омбудсман градске општине може имати заменика.
Самосталност и независност у вршењу функције
Члан 96.
Локални омбудсман је самосталан и независан у вршењу
своје функције и нико нема право да утиче на његов рад и
поступање.
Локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана
не може бити члан политичке странке и не може обављати
другу јавну функцију, нити професионалну делатност, односно другу дужност или посао који би могао утицати на
његову самосталност и независност.
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Избор и разрешење

Члан 97.
Локалног омбудсмана бира Скупштина градске општине
на предлог више од једне трећине одборника, на време од
пет година, већином гласова од укупног броја одборника.
Заменика локалног омбудсмана бира Скупштина градске општине, на предлог локалног омбудсмана, под условима и по поступку предвиђеном за избор локалног омбудсмана .
Локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана може
бити разрешен пре истека периода на који је изабран ако:
– нестручно и несавесно обавља своју функцију;
– ако престане да испуњава услове из члана 96. став 2.
овог статута;
– ако буде осуђен за кривично дело.
Предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети најмање 1/3 одборника Скупштине градске општине, а
предлог за разрешење заменика локалног омбудсмана може
поднети и локални омбудсман.
Одлука о локалном омбудсману
Члан 97.
Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и
престанка дужности локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана уређује се одлуком Скупштине градске
општине.”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Прописи градске општине остају на снази до њиховог
усклађивања са одредбама ове одлуке.
Члан 37.
Управа градске општине преузеће од градске управе незавршене предмете који се односе на доношење решења о
озакоњењу објеката у складу са овом одлуком најкасније до
1. јануара 2020. године.
Члан 38.
Градско правобранилаштво Града Београда преузеће од
правобранилаштава градске општине незавршене предмете, архиву и одређени број запослених који на дан ступања
на снагу ове одлуке обављају послове које у складу са овом
одлуком преузима Градско правобранилаштво Града Београда најкасније до 1. јануара 2020. године.
Начин и динамика преузимања као и број запослених
који се преузимају утврдиће се споразумом који закључује
Градски правобранилац Града Београда и правобранилац
градске општине најкасније до 15. децембра 2019. године.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, с тим што се
одредбе члана 4. став 1. тачка 9. ове одлуке примењују од 1.
новембра 2019. године, а одредбе члана 24. ове одлуке од 1.
јануара 2020. године.
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Члан 40.
Налаже се Комисији за прописе, представке и жалбе
Скупштине Градске општине Нови Београд да сачини пречишћени текст Статута Градске општине Нови Београд.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-304, 26. септембра 2019. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 18. став 1. тачка 14б, Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
I. Изборну комисију Градске општине Нови Београд (у
даљем тексту: Изборна комисија) чине председник и 11 чланова.
Изборна комисија има секретара који има заменика.
II. У Изборну комисију у сталном саставу, именују се:
За председника:
Татјана Ђукић, дипл. правник, на предлог одборничке
групе За наш град.
За заменика председника:
Александар Чамагић, дипл. правник, на предлог одборничке групе За наш град.
За чланове:
1. Марта Манојловић, на предлог одборничке групе За
наш град
За заменика: Бранислава Драговић, на предлог одборничке групе За наш град;
2. Драгана Адамовић, на предлог одборничке групе За
наш град
За заменика: Ања Поповић, на предлог одборничке групе За наш град;
3. Kатарина Чубрић, на предлог одборничке групе За
наш град
За заменика: Ђорђе Антић, на предлог одборничке групе
За наш град;
4. Мина Китановић, на предлог одборничке групе За
наш град
За заменика: Кристина Димитријевић, на предлог одборничке групе За наш град;
5. Урош Петковић, на предлог одборничке групе За наш
град
За заменика Милан Поповић, на предлог одборничке
групе За наш град;
6.Душан Скорић, на предлог одборничке групе СРС
За заменика Јелена Милић, на предлог одборничке групе
СРС;
7. Милан Јерковић, на предлог одборничке групе Доста
је било
За заменика Сања Недељковић, на предлог одборничке
групе Доста је било;
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8. Стефан Обреновић, на предлог одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
За заменика Горан Благојевић, на предлог одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује;
9. Марко Граовић, на предлог одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује
За заменика Катарина Зарач, на предлог одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује;
10. Снежана Кецојевић, на предлог одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
За заменика Миодраг Марковић, на предлог одборничке
групе Александар Вучић – Србија побеђује;
11. Мирослав Иванковић, на предлог одборничке групе
Александар Вучић – Србија побеђује
За заменика Данијела Станковић, на предлог одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује.
За секретара:
Татјана Китановић, дипл. правник;
За заменика секретара:
Јелена Николић, дипл. правник.
III. Стручне и административне послове за Изборну комисију обављаће Управа градске општине Нови Београд.
IV. Седиште Изборне комисије је у Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 167.
V. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 78/16, 85/16,
16/17, 23/18, 40/18, 62/18, 84/18 и 59/19).
VI. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-305, 26. септембра 2019. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. септембра 2019. године, на основу члана 74.
став 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19 и „Службени гласник
РС”, број 7/16 – УС), члана 58 Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број
60/19) и члана 24. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14”), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Статуту градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14),
врши се допуна члана 4. став 1. тако што се после речи:
„својства правног лица” додају речи: „и има свој печат”.
Члан 2.
У члану 12. став 7. мења се и гласи:
„Решење о начину, року и условима употребе имена,
грба и заставе градске општине доноси Скупштина градске
општине.”
У истом члану, став 8. се брише.
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Члан 3.
У члану 14. став 2. мења се и гласи:
„Скупштина градске општине одлучује о додели звања
„почасни грађанин градске општине” особи чији су рад и
достигнућа од посебног значаја за градску општину, а уз
претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе, у складу са законом и посебном одлуком.”
Члан 4.
У члану 17. ставу 4. реч: „невладиним” замењују се речју:
„удружењима”, а речи: „и удружењима грађана” се бришу.
Члан 5.
Члан 19. мења се и гласи:
„Градска општина, у складу са законом и Статутом града, преко својих органа врши следеће послове:
1. доноси статут, буџет и заврши рачун градске општине;
2. доноси план јавних инвестиција градске општине;
3. доноси план детаљне регулације за подручје градске
општине које се налази ван обухвата Генералног урбанистичког плана за Београд;
4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси град и може да предлаже и финансира измену
постојећих и доношење нових урбанистичких планова за
своје подручје;
5. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске
општине и стара се о уређивању општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града;
6. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
7. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и актима градске општине;
8. доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и реконструкцију и остала акта
у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 5.000 m² бруто развијене грађевинске
површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
9. издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на подручју градске општине; издаје
информацију о локацији и локацијске услове за објекте за
које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града
и овим статутом, потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје градске општине;
10. издаје решење о озакоњењу објеката до 3.000 m²
бруто развијене грађевинске површине и један примерак
правоснажног решења доставља организационој јединици
Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката;
11. доноси програм за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове
урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
12. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објекта привременог карактера на јавним и другим
површинама у складу са прописом Града;
13. спроводи поступак по захтеву за експропријацију
на подручју градске општине, у складу са законом којим се
уређује поступак експропријације;
14. спроводи поступак за исељење лица усељеног без
правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
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15. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на подручју градске општине, осим за обављање
јавног линијског превоза путника, зоохигијене, обезбеђивања јавног осветљења, за уређивање, употребу, унапређење и
заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и пречишћавање и дистрибуцију воде
у случају када је подручје односно део подручја градске општине обухваћено јединственим системом градског водовода и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа,
односно организовати обављање тих делатности у складу са
законом и прописом града;
16. предлаже мере за уређење јавних зелених површина
и дечјих игралишта;
17. у складу са посебном одлуком Скупштине града
може да обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности зоохигијене, обезбеђивања јавног осветљења, као и превоза путника у домаћој линијској пловидби
који се врши на подручју градске општине;
18. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима
се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је овим
прописима утврђена надлежност градске општине; врши
инспекцијски надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
19. обезбеђује коришћење пословног простора којим
управља и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом, актима града и актима градске општине;
20. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима
у насељима на подручју градске општине и може вршити
одржавање и друге послове на саобраћајним површинама
у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној
својини, у складу са програмом који доноси надлежни орган градске општине;
21. одлучује о називима улица, тргова, заселака или
других делова насељених места и о подизању споменика,
постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на подручју градске општине, у складу са прописима града;
22. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине,
прикупља и систематизује податке о квалитету и квантитету промена у животној средини на подручју градске општине ради вођења Локалног регистра извора загађивања
животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе
планове од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, у складу са актима града и стара се и
обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
23. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених
послова и основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води
евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први
разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
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похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености
већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када
ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка
и међународна такмичења;
24. доноси План јавног здравља за подручје градске општине усклађен са Планом јавног здравља за територију
града; обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља
на подручју градске општине и образује Савет за здравље
градске општине;
25. обезбеђује заштиту права пацијената за здравствену
услугу коју пружа дом здравља чије је седиште на подручју
градске општине;
26. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва
и аматеризма на подручју градске општине, обезбеђује
услове за одржавање културних манифестација од значаја
за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
27. доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној својини града на подручју
градске општине, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине;
може оснивати установе у области спорта;
28. спроводи националну Стратегију за младе и акциони план политике за младе града; утврђује акциони план
политике за младе на подручју градске општине усклађен
са акционим планом за спровођење стратегије за младе
града; може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа
и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на подручју градске
општине;
29. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма
и трговине на подручју градске општине и може основати
туристичку организацију ради промовисања туризма на
подручју градске општине;
30. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као
и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје
одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са
законом којим се уређује трговина;
31. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене актима града, може учествовати у финансирању противградне заштите на подручју градске општине; образује
пољочуварску службу на подручју градске општине;
32. организује рад и води Регистар стамбених заједница
за подручје градске општине и решава по жалби на закључак регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
33. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својства зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града; води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са законом;
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34. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за градску општину и обезбеђује спровођење те одлуке;
образује Штаб за ванредне ситуације на подручју градске
општине; израђује и усклађује процену ризика од катастрофа и о управљању у ванредним ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица цивилне заштите; може да додељује средства
добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса;
35. управља стварима у јавној својини Града Београда на
којима има право коришћења у складу са законом;
36. стара се о вршењу послова правне заштите својих
права и интереса;
37. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за
остваривање њихових права;
38. образује органе, организације и службе за потребе
градске општине и уређује њихову организацију и рад;
39. уређује организацију и рад мировних већа;
40. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на подручју градске општине;
41. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
42. установљава локалног омбудсмана за градску општину;
43. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју градске општине;
организује информативно-услужне центре на подручју
градске општине у зависности од територијалне разуђености или удаљености од седишта градске општине, а у циљу
ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
44. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
45. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола градске општине;
46. извршава прописе и опште акте града и градске општине;
47. обавља и друге послове из јединственог пописа послова јединица локалне самоуправе и градских општина од
непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и овим статутом.
Члан 6.
Члан 19а мења се и гласи:
„Градска општина може, на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун Града, отуђити из јавне својине
града, грађевинско земљиште ради изградње објеката до
5.000 m² бруто развијене грађевинске површине, односно
ради озакоњења објеката до 3.000 m² бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града.
Градска општина може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као
и у финансирању инвестиционог одржавања и опремања
објеката на подручју градске општине који су у јавној својини Града, у складу са законом и актима града.”
Члан 7.
Члан 24. мења се и гласи:
„Скупштина градске општине, у складу са законом и
Статутом града:
1. доноси Статут градске општине и Пословник Скупштине градске општине;
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2. доноси буџет и заврши рачун буџета градске општине;
3. доноси програме развоја градске општине и појединих делатности у складу са актима града;
4. доноси стратегије од локалног значаја, односно стратешке планове и програме у областима из надлежности
градске општине, у складу са законом и актима града;
5. доноси план детаљне регулације за подручје градске
општине који се налази ван обухвата Генералног урбанистичког плана за Београд;
6. образује Комисију за планове, у складу са законом којим се уређује просторно планирање и изградња објеката,
Статутом града и овим статутом;
7. даје мишљење на нацрт регионалног просторног плана за подручје града, просторног плана за делове административног подручја града ван обухвата генералног плана,
односно генералног урбанистичког плана, са елементима и
садржајем просторног плана јединице локалне самоуправе
и програма имплементације регионалног просторног плана
и планове генералне регулације;
8. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси град и предлаже измену постојећих и доношење
нових урбанистичких планова за своје подручје;
9. доноси програм за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама;
10. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на подручју градске општине у складу са Статутом града и овим статутом и за њихово обављање може
оснивати јавна предузећа, односно организовати обављање
тих делатности у складу са законом и прописом града;
11. доноси програм мера за уређење јавних зелених површина и дечјих игралишта;
12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту,
коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељима на подручју градске општине и одржавање
и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној својини, у
складу са програмом који доноси надлежни орган градске
општине;
13. одлучује о називима улица, тргова, заселака или
других делова насељених места и о подизању споменика,
постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на подручју градске општине, у складу са прописима града;
14. доноси акционе и санационе планове од значаја за
заштиту животне средине на подручју градске општине, у
складу са актима града и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
15. обезбеђује коришћење пословног простора којим
управља и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом, актима града;
16. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма
и трговине на подручју градске општине и може основати
туристичку организацију ради промовисања туризма на
подручју градске општине;
17. прописује радно време угоститељских, трговинских
и занатских објеката на подручју градске општине у складу
са актима града;
18. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својства зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града;
19. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа и утврђује мере и
активности заштите и безбедности деце, односно ученика

Број 83 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организују образовно-васпитне установе, у
складу са законом;
20. обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати
установе културе и доноси одлуку о културним манифестацијама од значаја за градску општину;
21. доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине усклађен са програмом развоја спорта на нивоу
града; обезбеђује средства за финансирање или суфинансирање изградње и одржавања спортских објеката у јавној
својини града на подручју градске општине, кaо и за реализацију програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине и може основати установе у области спорта и доноси одлуку о спортским манифестацијама од значаја за градску општину;
22. утврђује, односно доноси акциони план политике за
младе на подручју градске општине усклађен са акционим
планом за спровођење стратегије за младе града;
23. образује органе, организације и службе за потребе
градске општине и уређује њихову организацију и рад и
оснива јавно комунална предузећа, установе и друге организације у складу са законом, Статутом града и овим статутом и врши надзор над њиховим радом;
24. доноси одлуку о оснивању месних заједница и других
облика месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и актима градске општине и одлуку о организацији и раду мировних већа;
25. именује и разрешава надзорне одборе и директоре
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач; даје
сагласност на њихове статуте, на дугорочне и средњорочне
планове пословне стратегије и развоја, трогодишње и годишње програме пословања, посебне програме о коришћењу
средстава из буџета, на извештаје о степену реализације
планова и програма пословања и финансијске извештаје
(најмање два пута годишње), на одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о
статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, на одлуку о давању гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса, на одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су од надлежног органа града Београда пренета
у својину јавног предузећа веће вредности, која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
утврђених оснивачким актом, на акт о процени вредности
капитала; као и на друге одлуке у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и обављање делатности од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом;
26. именује и разрешава управни и надзорни одбор
установе, организације и службе чији је оснивач; именује и
разрешава директоре установа, организација и службе чији
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су
по одредбама закона, Статута града и овог статута у надлежности другог органа;
27. бира и разрешава председника Скупштине градске
општине и заменика председника Скупштине градске општине;
28. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине градске општине;
29. бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске општине;
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30. бира и разрешава чланове радних тела Скупштине
градске општине;
31. бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика
локалног омбудсмана;
32. доноси одлуку о изради и о усвајању процене ризика од катастрофа и о управљању у ванредним ситуацијама,доноси планове заштите и спасавања за подручје градске
општине; доноси одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите за градску општину и образује Штаб за
ванредне ситуације на подручју градске општине;
33. доноси одлуку о накнадама за рад одборника и чланова радних тела Скупштине и других органа градске општине;
34. доноси одлуку о сарадњи и удруживању са градским
општинама у Граду, са градовима и општинама у земљи и
иностранству и о сарадњи са удружењима, хуманитарним и
другим организацијама у складу са законом, Статутом града и овим статутом;
35. утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за територију градске општине или за део подручја градске
општине;
36. одлучује о расписивању референдума градске општине и референдума на делу територије градске општине
и изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи;
37. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на подручју градске општине;
38. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група, утврђује мере
и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских
права;
39. усваја етички кодекс понашања функционера;
40. доноси прописе и друге опште и појединачне акте у
оквиру права и дужности градске општине утврђених Статутом града;
41. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
42. информише јавност о свом раду,
43. даје сагласност на употребу имена и симбола градске
општине;
44. стара се о вршењу послова правне заштите права и
интереса градске општине;
45. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног
интереса за експропријацију, у складу са законом;
46. доноси одлуку о јавном задуживању градске општине у складу са законом којим се уређује јавни дуг и Статутом града;
47. одлучује о прибављању и располагању непокретних
ствари неопходних за рад органа и организација градске
општине на којима градска општина има право јавне својине у складу са законом, Статутом града и другим актима
града;
48. доноси акте којима се утврђују ствари у јавној својини града на којима је градска општина носилац права
коришћења а којима управљају јавна предузећа и друштва
капитала чији је оснивач градска општина, акте којима
се утврђују ствари у јавној својини града на којима је корисник градска општина које улазе у капитал тих јавних
предузећа и друштва капитала и предлаже граду да да сагласност за упис права својине јавних предузећа и друштва
капитала чији је оснивач градска општина ,као и друге акте
у складу са законом и актима града;
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49. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом
града и овим статутом.
Члан 8.
После члана 24. додају се називи чланова и два нова члана који гласе:
„Оснивање јавних комуналних предузећа
Члан 24а
Градска општина може основати јавно комунално предузеће уз претходну сагласност Скупштине града, а у складу са Статутом града и овим статутуом.
Скупштина градске општине врши права оснивача према јавно комуналном предузећу из става 1 овог члана, чији
је оснивач, сходном применом закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Комисија за планове градске општине
Члан 24б
Скупштина градске општине образује Комисију за планове, сходном применом закона којим се уређује просторно
планирање и изградња објеката.
Минимални број чланова Комисије за планове укључујући председника, заменика председника и секретара Комисије је пет, а максималан број је девет.
Актом о образовању Комисије утврђује се број чланова
Комисије, састав, задаци, висина накнаде, мандат и друга
питања у складу са законом и подзаконским актима.
Једна трећина чланова Комисије именује се на предлог
Скупштине града.
Комисија за планове свој рад ближе уређује пословником о раду Комисије.”
Члан 9.
У члану 25. после речи: „на четири године”, запета и
речи: „сходном применом закона којим се уређују локални
избори”, се бришу.
У истом члану, додаје се нови став који гласи:
„На избор одборника из става један овог члана, као и
друга питања у вези мандата одборника Скупштине градске
општине врши се сходна примена Закона којим се уређују
локални избори.
Члан 10.
У члану 32. ставу 3. иза тачке 9. додају се тач. 10. и 11.
које гласе:
„10. одлуку о образовању нове и подручју за које се
образује, промени подручја и укидању месне заједнице на
подручју градске општине,
11. одлуку о додели звања почасног грађанина градске
општине.”
У истом члану тачка 10. постаје тачка 12.
Члан 11.
У члану 33. после става 2. додају се три нова става који
гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању
седнице Скупштине градске општине, председник Скупштине градске општине може заказати седницу у року који
није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да
садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
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Минимални рок за сазивање седнице Скупштине градске општине, из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине градске општине у условима проглашене ванредне ситуације.”
У истом члану ст. 3 и 4. постају ст. 6 и 7.
Члан 12.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештен о питањима од значаја за обављање одборничке дужности, као и
да на лични захтев од органа и служби добије податке који
су му потребни за рад”.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који гласи:
„За благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине градске општине, а начелник Управе градске општине када се обавештење, тражени податак, спис и упутство
односе на делокруг и рад Управе градске општине”.
У истом члану став 3. постаје став 4.
Члан 13.
У члану 38. иза става 2. додаје се нови став који гласи:
„Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се Пословником Скупштине градске општине.”
У истом члану став 3. који постаје став 4 мења се и гласи:
„Радна тела дају мишљење о предлозима одлука и других аката које доноси Скупштина градске општине и обављају друге послове утврђене Пословником Скупштине и
другим актима градске општине.”
У истом члану после постојећег става 3. додаје се нови
став који гласи:
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина градске општине”.
Члан 14.
Називи чланова и чл. 39–42 се бришу.
Члан 15.
У члану 46. после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Ако заменику председника Скупштине градске општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине градске општине
може бити на сталном раду у градској општини.
У истом члану, став 4. се брише.
Члан 16.
У члану 47. став 3. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине градске општине може бити
постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним
искуством од најмање три године”.
Члан 17.
У члану 52. у тачки 2. иза речи: „општих” додају се речи:
„и других”.
У истом члану, тачка 10. мења се и гласи:
„На основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун
града, по спроведеном поступку доноси одлуку и закључује
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уговор о отуђењу из јавне својине града, грађевинског земљишта ради изградње објеката до 5.000 m² бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 3.000 m² бруто развијене грађевинске површине, у
складу са законом и актима Града.”
У истом члану, тачка 15а мења се и гласи:
„проглашава и укида ванредну ситуацију за територију
градске општине, на предлог Штаба за ванредне ситуације
градске општине”.
У истом члану, тачки 18. алинеји 7 речи: „невладиним
организацијама” мењају се речју: „удружењима”.
У истом члану, иза тачке 18. додају се нове тачке и гласе:
19. „стара се о вршењу послова правне заштите права и
интереса градске општине,
20. предлаже надлежном органу града доношење акта: о
прибављању ствари у јавну својину града за градску општину
као носиоца права коришћења; о располагању ствари у јавној
својини града на којој градска општина има право коришћења, о стицању права коришћења у корист градске општине
и о одузимању права коришћења на ствари у јавној својини
града од Градске општине као носиоца права коришћења, у
складу са законом, Статутом и другим актима града,
У истом члану тачка 19 постаје тачка 21.
Члан 18.
После члана 52 додаје се нови назив члана и нови члан
који гласи:
„Помоћници председника градске општине
Члан 52а
У Кабинету председника градске општине се постављају
помоћници председника градске општине за поједине области.
Актом о организацији Управе градске општине може се
предвидети да се у Кабинету председника градске општине постављају помоћници председника градске општине за
обављање послова из области: економског развоја, урбанизма, здравствене заштите, комуналних делатности, пољопривреде, саобраћаја, друштвених делатности, развоја месних заједница, заштите животне средине и других.
Председник градске општине поставља и разрешава помоћнике председника градске општине у складу са законом,
који обављају послове најдуже док траје дужност председника градске општине.
Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези
са питањима која су од значаја за развој градске општине у
областима за које су постављени и врше и друге послове по
налогу председника градске општине.
У градској општини може бити постављено највише три
помоћника председника градске општине.”
Члан 19.
У члану 53. ставу 6. после речи: „истовремено” додају се
речи: „и обједињено”.
Члан 20.
У члану 55. тачка 4а мења се и гласи:
„предлаже доношење процене ризика од катастрофа,
локалног плана смањења ризика од катастрофа и план заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара
и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању
и отклањању њихових последица на територији градске општине, на предлог Штаба за ванредне ситуације а по прибављеној сагласности надлежног министарства, у складу са
законом и актима града;”
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У члану 55. после тачке 7) додају се нове тач. 8–14 које
гласе:
8) доноси план јавних инвестиција градске општине;
9) доноси програм за одржавање и врши друге послове
на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар
насеља (блока) које су у јавној својини;
10) доноси План јавног здравља за подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију града; стара се о реализацији обезбеђених средстава за
финансирање, односно суфинансирање посебних програма
из области јавног здравља на подручју градске општине и
образује Савет за здравље градске општине;
11) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач градска
општина, подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини Градске општине и на основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа сачињава и
надлежном министарству доставља информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности, у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа;”
12) утврђује предлог оснивачког акта јавног комуналног предузећа и упућује организационој јединици градске
управе у чијем делокругу су послови из области за које се
оснива предузеће, ради прибављања претходне сагласности
Скупштине града на овај акт;
13) врши надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице и када сматра да општи акт месне заједнице није
у сагласности са Уставом и законом, обавештава градско
Веће ради обустављања од извршења oваквог акта и покретања поступка за оцену уставности и законитости;
14) спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине
утврђене актима Града и у складу са законом доноси прописане акте;
Постојећа тачка 8. се брише, а тач. 9, 10, 11, 12, 13, 13а,
13б и 14. постају тачке од 15 до 22.
У постојећој тачки 13а) на крају реченице додају се речи:
„и овим статутом”.
Иза постојеће тачке 14) додаје се нова тачка, која гласи:
„23) врши и друге послове у складу са законом, Статутом града и овим статутом.”
Члан 21.
У члану 60. ставу 3. после речи: „председнику Скупштине градске општине” додају се запета и речи: „уз примену
минималног рока за сазивање седнице из члана 33. ст. 2. и 3.
овог статута.”
Члан 22.
У члану 62. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„О поднетој оставци председника градске општине,
заменика председника градске општине или члана Већа
градске општине, председник Скупштине градске општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине градске општине.”
У истом члану став 3. постаје став 4.
Члан 23.
У члану 65. став 1. врши се допуна тако што се иза тачке
7) додају две нове тачке које гласе:
„8) стара се о вршењу послова правне заштите права и
интереса градске општине;
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9) обезбеђује заштиту права пацијената за здравствену
услугу коју пружа дом здравља чије седиште се налази на
подручју градске општине.”
Члан 24.
У члану 66. став 2. мења се и гласи:
„За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним стидијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и најмање
пет година радног искуства у струци и положен државни
стручни испит за рад у органима државне управе.
Члан 25.
У члану 67. став 1. реч: „огласа” замењује се речју „конкурса”.
Члан 26.
Назив члана 68 мења се и гласи:
„Организација Управе градске општине”.
У члану 68. у ставу 2. реч: „унутрашње” и у ставу 3. реч:
„унутрашњих” се бришу.
Члан 27.
У члану 69. ставу 1. речи: „Скупштини градске општине и”
се бришу.
У истом члану став 2. речи: „на образложени предлог
председника градске општине или шест чланова Већа градске општине” замењују се речима: „у складу са законом”.
У истом члану став 3. се брише.
Члан 28.
Назив члана и члан 70. се бришу.
Члан 29.
У члану 71. став 3. мења се и гласи:
„Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи градске општине, у складу са законом обједињује начелник Управе градске општине и доставља Већу
градске општине на усвајање.”
Члан 30.
У члану 72. став 1. тачка 2) мења се и гласи: „издати прекршајни налог”.
Члан 31.
У члану 74. ставу 2. реч: „унутрашњих” се брише.
Члан 32.
Назив члана и члан 76. се брише.
Члан 33.
У члану 78. став 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања из става 1. овог члана су општи
приход, односно примање буџета градске општине, осим
оних чији је наменски карактер утврђен законом којим се
уређује буџетски систем”.
У истом члану после става 4. додаје се нови став који
гласи:
„План јавних инвестиција градске општине доноси се
сходном применом прописа којим се уређује доношење
плана јавних инвестиција јединице локалне самоуправе”.
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Члан 34.
Назив члана и члан 79. се бришу.
Члан 35.
Члан 91. мења се и гласи:
„Грађани путем грађанске иницијативе предлажу скупштини градске општине доношење акта којим ће се уредити
одређено питање из надлежности градске општине, промену статута или других аката и расписивање референдума у
складу са законом, Статутом града и овим статутом.
За пуноважно покретање грађанске иницијативе потребан је потпис 5% укупног броја грађана са бирачким правом
у градској општини, који су уписани у бирачки списак на
дан предаје иницијативе као и да је грађанска иницијатива
састављена у складу са законом, Статутом града и овим статутом.
Надлежни орган или радно тело надлежног органа градске општине је дужно да на интернет презентацији градске
општине односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси
Скупштина.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са
бирачким правом на територији градске општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе се спроводи у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине градске општине
одлучује по примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне расправе.
Управа градске општине има обавезу да пружа стручну
помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи из става 1. овог члана. „
Члан 36.
У члану 104. став 2. се брише.
Члан 37.
Члан 105. мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем
на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника Скупштине градске општине, на чијем подручју се образује, односно укида месна заједница.
Скупштина градске општине одлучује о образовању
нове и подручју за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице на подручју градске општине, већином од укупног броја одборника скупштине, по претходно
прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
„Актом о оснивању месне заједнице, у складу са Статутом Града и овим Статутом, утврђују се послови које врши
месна заједница, органи и организација рада органа, начин
одлучивања као и број чланова савета, поступак избора савета и других органа месне заједнице заштита права у току
избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице.”
Члан 38.
Члан 107. мења се и гласи:
„У месној заједници образује се савет месне заједнице,
као основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице, који бира Скупштина градске општине на
чијем подручју је образована, односно на чијем подручју се
образује месна заједница.
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Чланове савета месне заједнице бира Скупштина градске општине на предлог збора грађана који се сазива за подручје месне заједнице.
Збор грађана из става 2. овог члана може предложити
највише двоструко већи број чланова савета месне заједнице од броја чланова савета који је утврђен актом о оснивању месне заједнице.
Ако се не сазове или не одржи збор грађана сагласно
одредбама закона и овог статута ради утврђивања предлога
потребног броја чланова савета месне заједнице у односу на
број који се бира,све у року од 60 дана од дана упућивања
предлога од стране надлежног органа за сазивање збора након одржаних локалних избора и конституисања скупштине градске општине, Скупштина градске општине изабраће
чланове привременог савета месне заједнице са мандатом до
избора чланова савета у складу са одредбама овог статута.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме
развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и
других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и
друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену
постојећих прописа градске општине, односно града;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице
утврђене Статутом града, овим статутом, актом о оснивању
месне заједнице или другим прописом града односно градске општине.
Члан 39.
У члану 108. став 2. мења се и гласи:
„Месна заједница доноси финансијски план у складу са
Одлуком о буџету градске општине, на који сагласност даје
надлежни орган градске општине, у складу са овим статутом.”
Члан 40.
Назив члана и члан 114. мења се и гласи:
„Сарадња са удружењима и другим организацијама
Члан 114.
Органи градске општине сарађују са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу градске општине и њених грађана.”
Члан 41.
Назив члана и члан 118. мења се и гласи:
„Локални омбудсман
Члан 118.
Установљава се локални омбудсман градске општине.
Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Управе градске општине, ако се ради о
повреди прописа и општих аката града и градске општине.
Локални омбудсман има заменика.”
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Члан 42.
Иза члана 118 додају се називи чланова и три нова члана
и гласе:
„Самосталност и независност
Члан 118а
Локални омбудсман је самосталан и независан у вршењу
своје функције и нико нема право да утиче на његов рад и
поступање.
Локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана
не може бити члан политичке странке и не може обављати
другу јавну функцију, нити професионалну делатност, односно другу дужност или посао који би могао утицати на
његову самосталност и независност.
Избор и разрешење
Члан 118б
Локалног омбудсмана бира Скупштина градске општине
на предлог најмање једне трећине одборника, на време од
пет година, већином гласова од укупног броја одборника.
Заменика локалног омбудсмана бира Скупштина градске општине, на предлог локалног омбудсмана, под условима и по поступку предвиђеном за избор локалног омбудсмана.
Локални омбудсман и заменик локалног омбудсмана може
бити разрешен пре истека периода на који је изабран ако:
– нестручно и несавесно обавља своју функцију,
– ако престане да испуњава услове из члана 118а. став 2.
овог статута,
– ако буде осуђен за кривично дело.
Предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине градске
општине, а предлог за разрешење заменика локалног омбудсмана може поднети и локални омбудсман.
Одлука о локалном омбудсману
Члан 118в
Надлежност и овлашћења, начин поступања, услови и
начин избора и престанка дужности локалног омбудсмана
и заменика локалног омбудсмана и друга питања уређују се
одлуком Скупштине градске општине.”
Члан 43.
После члана 123 додаје се назив члана и нови члан који
гласи:
„Спровођење претходне јавне расправе
Члан 123а
Припреми и доношењу одлуке о буџету градске општине (у делу планирања инвестиција), стратешких и акционих
планова развоја градске општине, урбанистичких планова,
као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или на основу захтева једне трећине одборника претходи најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа обавезно се спроводи након утврђивања
нацрта аката из става 1. овог члана.
Јавна расправа спроводи се путем организовања округлих столова, достављањем нацрта стручним, научним и
другим организацијама и службама, расправом на зборовима грађана, објављивањем нацрта одлуке на сајту градске
општине, објављивањем у средствима јавног информисања,
спровођењем анкете или на други погодан начин.
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Начин и време обављања јавне расправе одређује орган
надлежан за утврђивање нацрта одлуке и других аката из
става 1. овог члана.
Орган надлежан за утврђивање предлога одлуке или
другог акта из става 1. овог члана, приликом утврђивања
предлога водиће рачуна о сугестијама и предлозима датим
у јавној расправи.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 44.
Одлука о Управи градске општине, Одлука о накнадама
и другим примањима одборника и чланова органа и радних
тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица
у органима Градске општине Обреновац и Пословник Скупштине градске општине ускладиће се са одредбама ове одлуке у року oд 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Други прописи градске општине ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Важећи прописи градске општине остају на снази до
њиховог усклађивања са одредбама Статута града и ове
одлуке.
Члан 45.
Међусобно преузимање послова између Града и градске
општине који су Одлуком о промени Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 60/19) поверени
или изузети из надлежности градске општине извршиће се
у складу и у роковима из наведене одлуке.
Правобранилаштво градске општине као орган градске
општине, у складу са Одлуком о правобранилаштву градске
општине вршиће послове правне заштите и правних интереса градске општине Обреновац до 31. децембра 2019. године, односно до преузимања ових послова, незавршених
предмета, архиве и запослених од стране Градског правобранилаштва Града Београда сагласно Одлуци о промени
Статута Града Београда.
Управа Градске општине Обреновац преузеће од Градске
управе Града Београда незавршене предмете који се односе на доношење решења о озакоњењу објеката у складу са
Одлуком о промени Статута Града Београда најкасније до 1.
јануара 2020. године.
Управа градске општине Обреновац започеће обављање
послова доношења решења у првом степену о грађевинској
дозволи за изградњу објеката и осталих аката у поступку
обједињене процедуре, као и других аката за изградњу објеката, у складу са одредбама Одлуке о промени Статута Града Београда и ове одлуке, од 1. новембра 2019. године.
Члан 46.
По ступању на снагу ове одлуке Комисија за прописе
утврдиће пречишћен текст Статута Градске општине Обреновац и исти објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 47.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-85, 25. септембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. септембра 2019. 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
и 31/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – и др. закони) и члана 24.
тачка 2. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћени текст и 73/14),
на предлог Већа градске општине Обреновац, са седнице
одржане 19. септембра 2019. године, донела је

ДР УГУ ИЗМЕ НУ OДЛУК Е
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 123/18 и 39/19) мења
се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске
општине Обреновац за 2019. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

2.010.926.566
2.010.926.566

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

2.006.413.486
1.988.634.342

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

17.779.144
4.513.080

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

4.513.080

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

16.472.486

Издаци за отплату главнице дуга

20.985.566

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-4.513.080

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

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2019
КАЦИЈА
3
4
2.010.926.566
7
2.010.926.566
7
1.450.291.109
711
594.630.842
711122
32.000.000
711123

38.000.000

711111
713
713311
713421

524.630.842
53.686.792
11.386.792
36.300.000
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2
3
II
1
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2
Порез на пренос апсолутних права на мот. возилима и пл. објектима
Порез на добра и услуге
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
Tрансфери од других нивоа власти
Текући наменски трансфер од Републике у корист
нивоа општине
Kaпитални наменски трансфери у ужем смислу
од Републике у корист нивоа општина
Изворни приходи
Порез на имовину
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге
Накнада за коришћење простора на јавној
површини
Накнада за уређење грађевиснког земљишта
Накнада за коришћење грађев. земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО
Административне таксе
Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Вишак прихода

3
713423

4
6.000.000

714
714549

756.475.475
756.475.475

733
733154

45.498.000
498.000

733251

45.000.000

7
713
713121

560.635.457
385.780.457
193.631.584

713122

192.148.873

714565

4.900.000

742253
741534
742152
7145
7161
7415
742351
742251
743353

4.000.000
2.500.000
54.000.000
46.100.000
23.000.000
1.000.000
10.000.000
5.500.000
5.000.000

744151

15.255.000

745151
771-772
8
9

2.000.000
1.600.000

16.472.486
16.472.486
2.027.399.052

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

ОПИС
2

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

Укупна
Структура
средства
у%
3
4
1.988.634.342
98,09
187.541.005
9,25
141.690.000
6,99
25.910.000
1,28
4.940.000
0,24
14.021.005
0,69
60.000
0,00
920.000
0,05
457.146.211
22,55
44.118.265
2,18
462.000
0,02
89.351.703
4,41
275.981.010
13,61
29.900.653
1,47
17.332.580
0,85
1.014.434
0,05
1.014.434
0,05
1.100.100.667
54,26
1.032.400.667
50,92
67.700.000
3,34
52.387.331
2,58
34.275.000
1,69
1.900.000
0,09
16.212.331

0,80

1
47
472
48
481
482
483
485
49
499
5
51
512
515
6
61
611
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СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењима судова
Накнада штете за повреду или штету нанету од
стране државних органа
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

3
137.519.560
137.519.560
51.870.520
36.234.520
236.000
400.000
15.000.000

4
6,78
6,78
2,56
1,79
0,01
0,02
0,74

1.054.614
1.054.614
17.779.144
17.779.144
4.602.344
13.176.800
20.985.566

0,05
0,05
0,88
0,88
0,23
0,65
1,04

20.985.566
20.985.566
2.027.399.052

1,04
1,04
100,00

”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за отплату главнице по основу дуга
домаћем кредитору у износу од 20.985.566 динара планирано је да се обезбеде из вишка прихода у износу од 16.472.486
динарa и буџетског суфицита у износу од 4.513.080 динара.”
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функц.
класиф.
1
000
040
060
070
090
100
111
130
160
170
300
320
330
400
412
421
436
451
500
510
520
530
540
560
600
620
630
640
700
760

ФУНКЦИЈА
2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца
Становање
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на другом
месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге противпожарне заштите
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи послови по питању рада
Пољопривреда
Остала енергија
Друмски саобраћај
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Смањење загађености
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано на другом месту

Укупна
Структура
средства
%
3
4
33.463.810
1,65
600.000
0,03
281.966
0,01
26.666.844
1,32
5.915.000

0,29

452.159.309
80.507.000
311.850.984
37.801.325

22,30
3,97
15,38
1,86

22.000.000
9.470.020
490.020
8.980.000
252.254.000
47.700.000
10.125.000
15.000.000
179.429.000
597.611.241
154.308.552
198.558.689
3.547.266
148.343.753
92.852.981

1,09
0,47
0,02
0,44
12,44
2,35
0,50
0,74
8,85
29,48
7,61
9,79
0,17
7,32
4,58

424.141.172
245.379.293
71.421.879
107.340.000
1.900.000
1.900.000

20,92
12,10
3,52
5,29
0,09
0,09

26. септембар 2019.
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РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуга рекреације и спорта
Услуга културе
Услуге емитовања и издаваштва
Верске и остале услуге заједнице

3
210.378.632
125.207.886
56.375.226
24.795.520
4.000.000

4
10,38
6,18
2,78
1,22
0,20

1
900
912
950
980
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ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
Образовање које није дефинисано нивоом
Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3
46.020.868
38.998.222
3.600.000
3.422.646
2.027.399.052

4
2,27
1,92
0,18
0,17
100,00

Члан 5.

Раздео

Глава

1
1

2
4

3

1

Назив директног буџетског корисника
4
Управа градске општине Обреновац

Месне заједнице

Износ

Ставка

Редни
број

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

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив капиталног пројекта
6
Набавка опреме за одржвање електронске седнице скупштине
Набавка рачунараске опреме, штампача и мреже
Набавка намештаја и уградне опреме
Набавку опреме за јавну безбедност
Набавка фотографске и електронске опреме
Набавка телефона
Опрема за домаћинство
Лиценце
Набавка рачунараске опреме, штампача и друге електронске опреме
Набавка намештаја и уградне опреме
Опрема за образовање, културу и спорт
УКУПНО:

2019

2020

2021

7
12.676.800
1.942.224
552.400
820.000
632.600
110.000
50.000
500.000
80.000
265.120
150.000
17.779.144

8

9

1.200.000
1.200.000
1.600.000

1.100.000
1.500.000
1.600.000

4.000.000

4.200.000

”
Члан 6.

Шифра
Програмска
Проактивност/
грам
пројекат
1
2
1101
1101-1010
1101-1013
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0008
1102-1003
1102-1009
1102-1010
1102-1014
1501
1501-0002
1501-0003
1501-1006
0101
0101-0001
0101-1002
0101-1006
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0006
0401-1001
0401-1002
0401-1005
0401-1010
0401-1012
0701
0701-0002
0701-1004

Назив
3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
ПРОЈЕКАТ-Уређење локације Бањског комплекса
ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање
Програм 2. Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање/одржавање јавним осветљењем
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање јавних зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање и снабдевање водом за пиће
ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ
ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина
ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме
ПРОЈЕКАТ – Изгр. главне трасе новог топловода магистрале III oд ТЕНТ-а до насеља Потића воће у
Обреновцу
Програм 3. Локални економски развој
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Мере активне политике запошљавања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
ПРОЈЕКАТ – Меи Та Еуропе – покр. трошкова воде, канализације и одношења смећа
Програм 5.Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Пројекта-Одлазак на пољопривредне сајмове
ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада
ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом
ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста кроз еколошке
школе и кампове
ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска
ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина
ПРОЈЕКАТ– Изградња ФК са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају

Укупна
средства

Структура у %

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

4
48.801.966
48.520.000
281.966
464.201.079
107.340.000
110.000.000
100.000.000
7.649.200
71.421.879
1.200.000
590.000
51.000.000
15.000.000

5
2,41
2,39
0,01
22,90
5,29
5,43
4,93
0,38
3,52
0,06
0,03
2,52
0,74

6
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Милорад Косановић
Мирослав Чучковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Радован Манојловић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

47.700.000
3.000.000
6.000.000
38.700.000
10.125.000
6.086.890
2.243.110
1.795.000
328.962.041
41.977.285
3.547.266
4.343.753
183.578.121
34.000.000
3.308.552
40.600.000

2,35
0,15
0,30
1,91
0,50
0,30
0,11
0,09
16,23
2,07
0,17
0,21
9,05
1,68
0,16
2,00

Предраг Јовановић
Предраг Јовановић
Предраг Јовановић
Предраг Јовановић
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Миодраг Митровић
Драган Блажић

13.780.568
2.626.496
1.200.000
328.281.435
174.029.000
5.400.000

0,68
0,13
0,06
16,19
8,58
0,27

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Радован Манојловић
Мирко Вранешевић
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2
0701-1005

2002
2002-0001
2002-0500
2002-1012
2002-1013
2002-1017
2002-1018
2002-1020
2002-1021
2003
2003-1002
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0005
0901-0007
0901-1007
0901-1008
0901-1009
0901-1011
0901-1013
0901-1014
1801
1801-1006
1201
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-1003
1201-1007
1201-1012
1201-1014
1201-1015
1201-1016
1201-1017
1301
1301-0001
1301-0005
1301-1001
1301-1003
1301-1004
1301-1008
1301-1009
1301-1011
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0007
0602-0009
0602-1002
0602-1009
0602-1023
0602-1026
0602-1027
0602-1028
2101
2101-0001
2101-0002
2101-1001
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ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње и одржавање
добара у општој употреби
Програм 9. Основно образовање и васпитање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Административна подршка пројектима основног образовања
ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора
ПРОЈЕКАТ – Meђународна просветна сарадња
ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима
ПРОЈЕКАТ – Организација Светосавског бала
ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели
ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција
Програм 10. Средње образовање
ПРОЈЕКАТ – Интернат за пољопривредно хемијску школу
Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Једнократне помоћи и други облици помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Дневне услуге у заједници
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка рађању и родитељству
ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите
ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица
ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности
ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар
ПРОЈЕКАТ – Студентске награде
ПРОЈЕКАТ – Хуманитарни и други пројекти
Програм 12. Здравствена заштита
ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац
Програм 13. Развој културе и информисање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење система очувања и представљања културног и историјског
наслеђа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација
ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине
ПРОЈЕКАТ – Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије
ПРОЈЕКАТ – Манифестације
ПРОЈЕКАТ – Изгр. пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица
ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању
ПРОЈЕКАТ – Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике
ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста
ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац
ПРОЈЕКАТ – Реализација посебних годишњих програма спортских манифестација
ПРОЈЕКАТ – Изградња дечијег базена у оквиру СКЦ Обреновац
ПРОЈЕКАТ – Обреновац # youthHUB
ПРОЈЕКАТ – Замена постојеће расвете ЛЕД расветом – базени и спортска хала
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање Месних заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање националних савета националних мањина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва
ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ
ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума
ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора
ПРОЈЕКАТ – Реализација пројекта заштите од пожара по конкурсу
ПРОЈЕКАТ – Израда ЛАП-а за родну равноправност
ПРОЈЕКАТ – Отварање протицајног профила Јасеначког потока
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа
ПРОЈЕКАТ – Електронска седница
УКУПНО:
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4
148.852.435

5
7,34

6
Мирослав Чучковић

41.870.868
27.500.000
635.000
47.646
250.000
200.000
100.000
10.663.222
2.475.000
550.000
550.000
36.781.844
2.687.250
1.734.512
1.000.000
3.150.000
600.000
3.315.000
12.095.082
1.000.000
5.000.000
3.600.000
2.600.000
1.900.000
1.900.000
79.670.746
1.200.000
2.800.000

2,07
1,36
0,03
0,00
0,01
0,01
0,00
0,53
0,12
0,03
0,03
1,81
0,13
0,09
0,05
0,16
0,03
0,16
0,60
0,05
0,25
0,18
0,13
0,09
0,09
3,93
0,06
0,14

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

24.795.520

1,22

Мирослав Чучковић

8.775.256 0,43
22.000.000 1,09
64.970 0,00
5.100.000 0,25
10.200.000 0,50
3.235.000 0,16
1.500.000 0,07
132.967.164 6,56
19.200.000 0,95
5.300.000 0,26
70.000.000 3,45
800.000 0,04
21.807.886 1,08
7.400.000 0,36
2.459.278 0,12
6.000.000 0,30
425.079.909 20,97
259.250.984 12,79
12.987.433 0,64
22.000.000 1,09
8.980.000 0,44
1.000.000 0,05
1.054.614 0,05
47.416.858 2,34
4.800.000 0,24
52.000.000 2,56
490.020 0,02
100.000 0,00
15.000.000 0,74
80.507.000 3,97
30.088.000 1,48
37.419.000 1,85
13.000.000 0,64
2.027.399.052 100,00

Зоран Ћорломановић
Милош Станковић
Мирослав Чучковић
Зоран Ћорломановић
Радован Манојловић
Мирослав Чучковић
Радован Манојловић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станојевић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станковић
Милош Станојевић
Милош Станковић
Милорад Косановић
Милорад Косановић
Радован Манојловић
Милорад Косановић
Зорица Цупара
Милорад Јанковић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Зоран Ћорломановић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић
Олга Миросављевић
Дејан Камбер
Мирослав Чучковић
Мирко Вранешевић
Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2019. годину износи 1.054.614 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 2.027.399.052 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 1.054.614 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 400-3, 25. септембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 25. септембра 2019. године, на основу члана 24. тачке 30.
и члана 47. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и
чл. 20. и 21. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), на предлог председника Скупштине градске општине Обреновац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Поставља се Драган Миленковић, дипломирани правник из Обреновца за заменика секретара Скупштине Градске
општине Обреновац на период од четири године, односно до истека мандата Скупштине градске општине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-82, 25. септембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 25. септембра 2019. године, на основу члана 17. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. тачке 28 Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
I. Мења се Решење VII-01 бр. 020-109 од 24. јуна 2016. године и VII-01 бр. 020-70 од 5. јула 2019. године („Службени лист
Града Београда”, бр. 66/16 и 58/19), тако што се:
– именује Славица Нићифоровић, дипломирани економиста из Обреновца, на дужност члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац, као представник запослених Предузећа, до истека периода на који је именован
Надзорни одбор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-83, 25. септембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

26. септембар 2019.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 25. септембра 2019. године, на основу члана 17. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. тачке 28 Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и чл. 28. и 30. Одлуке о промени оснивачког акта
Jавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ”
I. Мења се Решење VII-01 број 020-111 од 24. јуна 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 66/16), тако што се:
– утврђује да са 23. августом 2019. године Вукашину Љуштини, престаје мандат на дужности члана Надзорног одбора
Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, именованог као представник запослених, пре истека времена на које је именован, на основу поднете оставке и што се
– именује Никола Буковчић, професор физичке културе из Обреновца за члана Надзорног одбора Јавног предузећа
Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, као представник запослених предузећа, до истека периода на који
је именован Надзорни одбор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-84, 25. септембра 2019. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд у сталном саставу– – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о промени Статута градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Друга измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар
„Обреновац” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
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15
38
38
39

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

