
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, на основу члана 63. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21– др. за-
кон) и члана 24. тачка 2. Статута Градске општине Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречи-
шћени текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Већа Градске 
општине Обреновац са седнице одржане 9. марта 2022. го-
дине, донела је 

ДР УГУ ИЗМЕНУ OДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац за 

2022. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 119/21 и 
6/22), мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Обреновац за 2022. 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 2.543.966.040

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 2.543.966.040

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.599.824.513

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.339.572.033

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 260.252.480

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -55.858.473

 Издаци за набавку финансијске имовине 

Примања од продаје финансијске имовине 800.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -55.058.473

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од задуживања

Неутрошена средства из претходних година 55.058.473

Издаци за отплату главнице дуга

Издаци за набавку финансијске имовине

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 55.058.473

”

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

носима:

  ОПИС

ЕКОНОМ-
СКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА

БУЏЕТ 2022

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 2.544.766.040
1 Текући приходи 7 2.543.966.040

1.1. Уступљени приходи 7 1.101.725.027
Порез на доходак грађана 711 684.877.883
Порез на приход од самосталних делатности 
– паушал 711122 17.000.000

Порез на приход од самосталних делатности -
 самоопорезивање 711123 17.000.000

Порез на зараде 711111 650.877.883
Порез на имовину 713 41.144.832
Порез на наслеђе и поклон 713311 7.500.000
Порез на пренос апсолутних права на непо-
кретности 713421 28.000.000

Порез на пренос апсолутних права на 
 мот. возилима и пл. објектима 713423 5.644.832

Порез на добра и услуге 714 267.000.000
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада 714549 260.000.000

Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 714562 7.000.000

Трансфери од других нивоа власти 733 108.702.312
Текући трансфери градова у корист нивоа 
општина 733157 5.100.000

Текући наменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина 733154 3.602.312
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  ОПИС

ЕКОНОМ-
СКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА

БУЏЕТ 2022

Kaпитални наменски трансфери у ужем сми-
слу од Републике у корист нивоа општина 733251 100.000.000

1.2. Изворни приходи 7 1.442.241.013
Порез на имовину 713 760.034.171
Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 713121 380.000.000

Порез на имовину обвезника који воде послов-
не књиге 713122 380.034.171

Накнада за коришћење јавне површине 7145 2.000.000
Накнада за коришћење грађев. земљишта 741534 1.200.000
Приходи од закупа пословног простора 742152 40.000.000
Комуналне таксе 7145 40.000.000
Комуналне таксе 7161 19.000.000
Комуналне таксе 7415 1.000.000
Приходи које својом делатношћу оствaри 
Управа ГО 742351 4.500.000

Административне таксе 742251 3.000.000
Приходи од новчаних казни за прекршаје по 
прекршајном
 налогу

743353 2.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 744151 306.406.842

Капитални добровољни трансфери од физич-
ких и правних лица у корист нивоа општине 744251 260.600.000

Мешовити приходи 745151 2.000.000
Део добити ЈП и других облика организовања 
у корист
 нивоа општина

745153  

Меморандумске ставке за рефундацију
 расхода 771-772 500.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8  

3 Примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања 9 800.000

II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 55.058.473

      2.599.824.513

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

у динарима

Ек
. к

л.

ОПИС

Ук
уп

на
 

ср
ед

ст
ва

Ст
ру

кт
ур

а
 у

 %

1 2 3 4
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.339.572.033 89,99

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 244.316.922 9,40
411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 186.768.969 7,18
412 Социјални доприноси на терет послодавца 31.097.029 1,20
413 Накнаде у натури 6.450.000 0,25
414 Социјална давања запосленима 15.306.924 0,59
415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 0,00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.644.000 0,18
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 482.484.607 18,56

421 Стални трошкови 52.054.478 2,00
422 Трошкови путовања 336.000 0,01
423 Услуге по уговору 107.544.479 4,14
424 Специјализоване услуге 281.726.024 10,84
425 Текуће поправке и одржавање 20.809.320 0,80
426 Материјал 20.014.306 0,77
45 СУБВЕНЦИЈЕ 1.358.182.999 52,24

451 Субвенције јавним нефинансијским предузе-
ћима 1.315.320.521 50,59

454 Субвенције приватним предузећима 42.862.478 1,65
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 57.853.158 2,23

463 Трансфери осталим нивоима власти 57.253.158 2,20
465 Остале дотације и трансфери 600.000 0,02
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 132.248.505 5,09

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 132.248.505 5,09
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 60.562.931 2,33

481 Дотације невладиним организацијама 49.573.931 1,91
482 Порези, обавезне таксе и казне 1.221.000 0,05

1 2 3 4
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 5.000.000 0,19

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа 4.768.000 0,18

49 РЕЗЕРВЕ 3.922.911 0,15
499 Средства резерве 3.922.911 0,15

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 260.252.480 10,01
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 260.252.480 10,01

511 Зграде и грађевински објекти 240.000.000 9,23
512 Машине и опрема 6.252.480 0,24
515 Нематеријална имовина 14.000.000 0,54

  УКУПНО 2.599.824.513 100,00

”
Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефи-

цита из члана 1. ове одлуке у износу од 55.858.473 динара, 
планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје 
финансијске имовине у износу од 800.000 динара и из пре-
нетих неутрошених средстава из ранијих година у износу 
од 55.058.473.”

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класифи-

кацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Ф
ун

кц
.

 к
ла

си
ф.

ФУНКЦИЈА

Ук
уп

на
 

ср
ед

ст
ва

Ст
ру

кт
ур

а
 %

1 2 3 4
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 21.698.575 0,83
060 Становање 454.050 0,02

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту 21.244.525 0,82

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 599.023.496 23,04
111 Извршни и законодавни органи 97.156.000 3,74
130 Опште услуге 466.992.656 17,96

160 Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту 34.874.840 1,34

200 ОДБРАНА 600.000 0,02
220 Цивилна одбрана 600.000 0,02
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 485.526.742 18,68
412 Општи послови по питању рада 12.862.478 0,49
421 Пољопривреда 4.000.000 0,15
436 Остала енергија 80.000.000 3,08
451 Друмски саобраћај 388.664.264 14,95
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 462.044.001 17,77
510 Управљање отпадом 140.505.000 5,40
520 Управљање отпадним водама 73.984.001 2,85
530 Смањење загађености 4.238.024 0,16

540 Заштита биљног и животињског света и крајо-
лика 129.618.485 4,99

560 Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 113.698.491 4,37

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 417.650.550 16,06

610 Стамбени развој 958.000 1,68
620 Развој заједнице 342.591.550 13,18
640 Улична расвета 74.101.000 2,85

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
 И ВЕРЕ 309.277.991 11,90

810 Услуга рекреације и спорта 264.061.831 10,16
820 Услуга културе 16.541.160 0,64
830 Услуге емитовања и издаваштва 25.575.000 0,98
840 Верске и остале услуге заједнице 3.100.000 0,12
900 ОБРАЗОВАЊЕ 304.003.158 11,69
911 Предшколско образовање 243.403.158 9,36
912 Основно образовање 57.000.000 2,19
950 Образовање које није дефинисано нивоом 3.600.000 0,14
  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.599.824.513 100,00

”
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Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Ре
д.

 б
р.

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Назив директног буџетског корисника

Ст
ав

ка

Назив капиталног пројекта
Износ

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3   Управа градске општине Обреновац 1 Набавка намештаја и уградне опреме 434.000 1.000.000 1.000.000
        2 Набавку опреме за јавну безбедност 520.000 1.500.000 1.500.000
        3 Набавка фотографске и електронске опреме 50.000 150.000 150.000
        4 Набавка телефона 20.000 20.000 20.000
        5 Опрема за домаћинство 178.000 20.000 20.000
        6 Набавка рачунарске опреме и штампача 1.000.000 500.000 500.000
        7 Лиценце 14.000.000 160.000 160.000
        8 Објекти за потребе образовања 240.000.000    
2 3 1 Месне заједнице 9 Набавка намештаја 3.050.480    
        10 Опрема за заштиту животне средине 1.000.000    

  УКУПНО: 260.252.480 3.350.000 3.350.000

”

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

Шифра

Назив Укупна 
средства

Ст
ру

кт
ур

а 
у 

% Одговорно лице

П
ро

-
гр

ам

Програмска
активност/

пројекат
1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 55.436.900 2,13 Мирослав Чучковић
  1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Просторно и урбанистичко планирање 11.000.000,00 0,42 Мирослав Чучковић

  1101-4001 ПРОЈЕКАТ – Уређење центра ГО Обреновац са припадајућим комерцијалним 
садржајима 7.827.730,00 0,30 Мирослав Чучковић

  1101-4002 ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса 1.137.120,00 0,04 Предраг Јовановић
  1101-4003 ПРОЈЕКАТ – Уређење косине у Купиначкој улици 1.160.000,00 0,04 Предраг Јовановић
  1101-4004 ПРОЈЕКАТ – Уређење дела КП 1539/1-паркинг 2.400.000,00 0,09 Предраг Јовановић
  1101-4005 ПРОЈЕКАТ – Уређење дела простора унутар насеља Тополица-плато 15.200.000,00 0,58 Предраг Јовановић

  1101-4006 ПРОЈЕКАТ – Изгрaдња свлачионица са приступним платоима и стазама у 
насељу Ројковац 14.000.000,00 0,54 Предраг Јовановић

  1101-4007 ПРОЈЕКАТ – Уређење трга Саша Радишић у МЗ Забрежје 300.000,00 0,01 Предраг Јовановић
  1101-4008 ПРОЈЕКАТ – Уређење дела локације Сточни пијац са надстрешницама 500.000,00 0,02 Предраг Јовановић
  1101-4009 ПРОЈЕКАТ – Санација равних кровова 958.000,00 0,04 Иван Стојић
  1101-4010 ПРОЈЕКАТ – Уређење терена на локацији Топољак 500.000,00 0,02 Предраг Јовановић
  1101-4011 ПРОЈЕКАТ – Станови за социјално становања 454.050,00 0,02 Мирослав Чучковић

1102   Програм 2. Комуналне делатности 411.240.586 15,82 Мирослав Чучковић
  1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање/одржавање јавним осветљењем 74.101.000 2,85 Милош Станковић
  1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање јавних зелених површина 106.360.000 4,09 Милош Станковић

  1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 131.575.000 5,06 Милош Станковић

  1102-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена 16.770.086 0,65 Мирослав Чучковић
  1102-4001 ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ 1.000.000 0,04 Радован Манојловић

  1102-4003 ПРОЈЕКАТ – Изградња главне трасе новог топловода магистрале III oд 
ТЕНТ-а до насеља Потића воће у Обреновцу 80.000.000 3,08 Мирослав Чучковић

  1102-4004 ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина 76.500 0,00 Предраг Јовановић
  1102-4005 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање 258.000 0,01 Мирослав Чучковић
  1102-4006 ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ 1.100.000 0,04 Радован Манојловић

1501   Програм 3. Локални економски развој 12.862.478 0,49 Предраг Јовановић
  1501-4002 ПРОЈЕКАТ: Меи Та Европа – покриће трошкова воде, канализације и смећа 12.862.478 0,49 Мирослав Чучковић

0101   Програм 5.Пољопривреда и рурални развој 4.000.000 0,15 Милош Станојевић

  0101-0001 Програмска активност-Подршка за спровођење
 пољопривредне политике у локалној заједници 350.000 0,01 Милош Станојевић

  0101-4001 ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације 3.650.000 0,14 Милош Станојевић
0401   Програм 6. Заштита животне средине 207.338.915 7,98 Мирослав Чучковић

  0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине 45.412.485 1,75 Мирослав Чучковић

  0401-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне 
средине 4.238.024 0,16 Мирослав Чучковић

  0401-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе 11.465.000 0,44 Мирослав Чучковић

  0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама и канализацио-
на инфраструктура 64.000.001 2,46 Мирослав Чучковић

  0401-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада 11.195.000 0,43 Мирослав Чучковић

  0401-4001 ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школ-
ског узраста кроз еколошке школе и кампове 40.000.000 1,54 Драган Блажић

  0401-4003 ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина 935.920 0,04 Мирослав Чучковић
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  0401-4004 ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина 5.580.000 0,21 Мирослав Чучковић
  0401-4005 ПРОЈЕКАТ – Уређење и одржавање Арборетума 598.485 0,02 Мирослав Чучковић
  0401-4006 ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне црпне станице у МЗ Бело Поље и Ратари 384.000 0,01 Мирослав Чучковић
  0401-4007 ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом 8.930.000 0,34 Милош Станојевић

  0401-4008 ПРОЈЕКАТ – Опремање препумпне станице кишне канализације у улици 
Бранислава Нушића 7.000.000 0,27 Мирослав Чучковић

  0401-4009 ПРОЈЕКАТ – Кишна канализација са црпном станицом у улици Милоша 
Обилића 300.000 0,01 Мирослав Чучковић

  0401-4010 ПРОЈЕКАТ – Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода 2.000.000 0,08 Мирослав Чучковић
  0401-4011 ПРОЈЕКАТ – Пројекат уређења корита спојног канала 300.000 0,01 Мирослав Чучковић
  0401-4012 ПРОЈЕКАТ – Одржавање урбаног мобилијара на јавним површинама 5.000.000 0,19 Иван Стојић

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 576.896.464 22,19 Мирослав Чучковић

  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфра-
структуре 382.088.264 14,70 Радован Манојловић

  0701-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење безбедности саобраћаја 6.576.000 0,25 Милош Станојевић

  0701-4001 ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређе-
ња изградње и одржавање добара у општој употреби 188.232.200 7,24 Мирослав Чучковић

2002   Програм 8. Предшколско васпитање 243.403.158 9,36 Милорад Косановић
  2002-4003 ПРОЈЕКАТ – Изградња обданишта у Баричу 240.000.000 9,23 Мирослав Чучковић
  2002-4004 ПРОЈЕКАТ – Програм развоја когнитивних способности предшколске деце 2.750.000 0,11 Мирослав Чучковић

  2002-4005 ПРОЈЕКАТ – Имлементација и стандардизација културних садржаја у васпит-
но образовни рад у ПУ Перка Вићентијевић 653.158 0,03 Зоран Ћорломановић

2003   Програм 9. Основно образовање 57.000.000 2,19 Драган Блажић
  2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Реализација делатности основног образовања 57.000.000 2,19 Драган Блажић

0902   Програм 11. Социјална и дечија заштита 21.244.525 0,82 Мирослав Чучковић
  0902-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Jеднократне помоћи и други облици помоћи 4.142.270 0,16 Драган Младеновић
  0902-0016 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Дневне услуге у заједници 400.000 0,02 Драган Младеновић

  0902-0018 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 4.500.000 0,17 Драган Младеновић

  0902-4001 ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и 
избеглица 12.202.255 0,47 Драган Младеновић

1201   Програм 13. Развој културе и информисање 43.116.160 1,66 Зоран Ћорломановић

  1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 3.300.000 0,13 Зоран Ћорломановић

  1201-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Унапређење система очувања и представљања 
културно историјског наслеђа 1.000.000 0,04 Мирослав Чучковић

  1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања 25.575.000 0,98 Мирослав Чучковић

  1201-4001 ПРОЈЕКАТ – Манифестације 6.300.000 0,24 Зоран Ћорломановић
  1201-4002 ПРОЈЕКАТ – Изградња пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица 2.337.000 0,09 Радован Манојловић
  1201-4003 ПРОЈЕКАТ – Одлазак пензионера у Врњачку бању 3.404.160 0,13 Мирослав Чучковић
  1201-4005 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција домова културе по МЗ 1.000.000 0,04 Радован Манојловић
  1201-4006 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција и адаптација објекта Старе општине 200.000 0,01 Зоран Ћорломановић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 272.661.831 10,49 Милош Станковић

  1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка локалним спортским организација-
ма, удрежењима и савезима 35.490.931 1,37 Милош Станковић

  1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Спровођење омладинске политике 5.000.000 0,19 Милош Станојевић
  1301-4001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста 53.000.000 2,04 Милош Станковић

  1301-4002 ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину 
Обреновац 1.600.000 0,06 Милош Станковић

  1301-4003 ПРОЈЕКАТ – Изградња додатних објеката на отвореном базену 173.970.900 6,69 Милош Станковић
  1301-4005 ПРОЈЕКАТ – Студентске награде 3.600.000 0,14 Драган Блажић

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 592.467.496 22,79 Милорад Косановић

  0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 339.932.656 13,08 Милорад Косановић

  0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање месних заједница 14.025.959 0,54 Радован Манојловић
  0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Текућа буџетска резерва 3.922.911 0,15 Мирослав Чучковић
  0602-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање у ванредним ситуацијама 600.000 0,02 Мирослав Чучковић
  0602-4001 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ 95.000.000 3,65 Мирослав Чучковић
  0602-4002 ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума 510.000 0,02 Зоран Ћорломановић
  0602-4003 ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора 126.550.000 4,87 Мирослав Чучковић
  0602-4004 ПРОЈЕКАТ – Републички референдум 5.445.970 0,21 Милорад Косановић
  0602-4005 ПРОЈЕКАТ – Избори 2022 6.480.000 0,25 Милорад Косановић

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 97.156.000 3,74 Мирослав Чучковић
  2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање скупштине 50.256.000 1,93 Милорад Јанковић
  2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање извршних органа 46.900.000 1,80 Мирослав Чучковић

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 5.000.000 0,19 Мирослав Чучковић
  0501-0001 ПРОЈЕКАТ – Eнергетски менаџмент 5.000.000 0,19 Мирослав Чучковић
    УКУПНО: 2.599.824.513 100,00  

”

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2022. годину износи 3.922.911 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 2.599.824.513 динара, финансирани 

из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима
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”

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 3.922.911 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 предста-
вљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.”

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-3, 15. марта 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, на основу члана 24. став 
1. тачка 42. и члана 42. Статута Градске општине Обрено-
вац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречи-
шћен текст 2 и 144/19 – исправка) и чл. 64. и 65. Пословника 
Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), 
имајући у виду одредбе чл. 16. и 27. Закона о полицији 
(„Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), на предлог 
Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. Образује се Савет за безбедност Градске општине Об-
реновац (у даљем тексту: Савет), као саветодавно тело за 
континуирано праћење и анализирање актуелне безбедно-
сне ситуације, превентивно деловање, сарадњу са полици-
јом и унапређење безбедности на територији градске оп-
штине Обреновац. 

Савет чине председник и 13 чланова.
У Савет се именују:
за председника:
– Милорад Јанковић, председник Скупштине Градске 

општине Обреновац;
за чланове:
1) Ђорђе Комленски, одборник Скупштине Градске оп-

штине Обреновац и народни посланик,
2) Милорад Косановић, начелник Управе Градске оп-

штине Обреновац,
3) Мирчета Миликић, пуковник полиције, начелник По-

лицијске станице Обреновац,
4) Милан Ђукић, мајор полиције, командир полицијске 

испоставе,
5) Горан Илић, капетан полиције, шеф групе за сузбија-

ње криминалитета,
6) Милош Николић, заставник 1. класе полиције, вођа 

саобраћајног сектора,
7) Златан Радивојевић, полицајац за рад у заједници,
8) Марко Бојат, шеф Безбедносно-информативне аген-

ције у Обреновцу,
9) Љубица Веселиновић, одговорно лице, војни службе-

ник Центра Министарства одбране Чукарица, Канцеларија 
Обреновац, 

10) Милан Марошанин, директор ЈКП „Обреновац” из 
Обреновца, 

11) Обрад Исаиловић, директор Дома здравља Обрено-
вац,

12) Ана Гољић, руководилац Одељења Градског центра 
за социјални рад у Обреновцу,

13) Вера Ђорђевић, председник актива директора основ-
них и средњих школа у Обреновцу.

II. Задаци Савета су да: 
– прати и анализира актуелну безбедносну ситуацију у 

Обреновцу;
– прикупља информације од надлежних институција у 

вези са укупном безбедношћу у градској општини Обреновац;
– врши идентификацију кључних проблема везаних за 

безбедност у градској општини;
– даје процену амбијента и безбедносне ситуације на ни-

воу градске општине, а у оквиру система безбедности града 
Београда и националне безбедности;

– указује на потребу превентивног деловања и доноси 
смернице за акционо деловање у циљу сузбијања криминала, 

малолетничке деликвенције, болести зависности, насиља у по-
родици и других штетних појава и догађаја на нивоу градске 
општине, оцењује потребу израде и доношења стратегије и ак-
ционог плана за унапређење безбедности градске општине;

– одређује приоритете и начин деловања у појединим 
безбедносним ситуацијама и случајевима;

– врши процену потребних ресурса за реализацију неоп-
ходних активности и предлаже начин њиховог обезбеђења;

– пружа помоћ полицији и другим органима и радним 
телима градске општине на унапређењу безбедности;

– успоставља и развија сарадњу са грађанима, надле-
жним институцијама ради подизања нивоа свести грађана 
и свеукупне јавности, личне и колективне безбедности, за-
штите људи и имовине, јавног реда, комуналног реда, бе-
збедности саобраћаја и животне средине;

– Скупштини градске општине подноси извештај о свом 
раду и о безбедносној ситуацији у Обреновцу;

– врши и друге задатке у области безбедности који су од 
интереса за градску општину, у складу са законом.

III. Стручне, организационе и административно технич-
ке послове везане за рад, сазивање и одржавање седница 
Савета обављаће Одељење за општу управу Управе Градске 
општине Обреновац.

IV. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 
VII-01 број 020-10 од 24. фебруара 2017. године и VII-01 
број 020-128 од 4. децембра 2018. године („Службени лист 
Града Београда”, бр. 9/17 и 113/18).

V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Решење се доставља: лицима из тачке I овог решења и 
архиви.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-12, 15. марта 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, на основу члана 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 24. тачка 25. Статута Градске општине Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречи-
шћен текст 2 и 144/19 – исправка), члана 23. став 4. тачка 5. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,По-
словни простор” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18, 121/19 и 33/21), 
разматрајући захтев ЈП „Пословни простор”, Обреновац, 
број 03-364/22 од 4. марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ШЕСТОЈ 
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ 
ВИСИНЕ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о шестој измени Одлу-
ке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни 
простор којим управља Јавно предузеће „Пословни про-
стор” Обреновац, коју је донео Надзорни одбор овог преду-
зећа под бројем 06-348/22 од 4. марта 2022. године.

Одлука на коју се даје сагласност саставни је део овог ре-
шења. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-32 од 15. марта 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац, на 
основу члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18, 
121/19 и 33/21), члана 28. Статута Јавног предузећа „По-
словни простор” Обреновац (бр. 1867/16 од 19. октобра 
2016. године ) и члана 9. Одлуке о зонирању и утврђивању 
висине закупнина за пословни простор којим управља Јав-
но предузеће „Пословни простор” Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 49/10, 4/12, 55/12, 82/18, 23/21, 
119/21), на седници одржаној 4. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВР-
ЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРО-

СТОР” ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина 

за пословни простор којим управља Јавно предузеће „По-
словни простор” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 49/10, 4/12, 55/12, 82/18, 23/2021 и 119/21) 

У члану 5. у табели код „врсте пословног простора” 
означеног под „б)” 

речи:
„канцеларије за удружења грађана која се баве хумани-

тарним радом а финансирају се из буџета РС или јединице 
локалне самоуправе у складу са законом” 

замењују се речима:
„канцеларије за: хуманитарне организације које има-

ју за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидите-
том, удружења грађана из области здравства, културе, на-
уке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите 
животне средине, парламентарне политичке странке које 
пословни простор не користе за стицање прихода, добро-
вољне организације које учествују у спасилачким акцијама, 
као и удружења која остварују сарадњу са министарством 
надлежним за послове одбране у областима од значаја за 
одбрану или која негују традицију ослободилачких ратова 
Србије”.

У истом члану у табели у делу „зоне” у колони под на-
словом „прва” за пословни простор под „б)” реч: 

„154,00”
 замењује се речју:
„ 30,80”
У истом члану у табели у делу „зоне” у колони под на-

словом „друга” за пословни простор под „б)” реч: 
„142,00”
замењују се речју:
„ 28,40”
У члану 5. у табели код „врсте пословног простора” 

означеног под „д)” 
речи:
„делатности старих заната израда народних одела ба-

чви, каца, дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати 

корпарско–плетарски занати, израда ужади, ткачки занат, 
вуновлачарски, јорганџијски, котларско–казанџијски зана-
ти, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати, као 
и производња сода воде”

замењују се речима:
„делатности старих заната, уметничких заната и послова 

домаће радиности одређених Правилником о одређивању 
послова који се сматрају старим и уметничким занатима, 
односно пословима домаће радиности, начину сертифико-
вања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертифи-
ката („Службени гласник РС”, број 56/12)”.

У истом члану у табели у делу „зоне” у колони под на-
словом „ прва” за пословни простор под „д)” реч: 

„159,00”
 замењују се речју:
„ 31,80”
У истом члану у табели у делу „зоне” у колони под на-

словом „ друга” за пословни простор под „д)” реч: 
„136,00”
 замењују се речју:
„ 27,20”.

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о зонирању и утврђивању ви-

сине закупнина за пословни простор којим управља Јав-
но предузеће ”Пословни простор” Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 49/10, 4/12, 55/12, 82/18, 23/21, 
119/21) остају непромењене.

Члан 3.
Ова одлука се доставља на сагласност оснивачу и ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном ли-
сту Града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац
Број 06-348/22, 4. марта 2022. године

Председник
Драган Исаиловић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, на основу члана 46. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 24. тачка 25. Статута Градске општи-
не Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – 
пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ 

1. Утврђује се да Игору Вујичићу, мастер економисти 
из Обреновца, престаје функција директора Јавног кому-
налног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац, са 15. мар-
том 2022. године, због истека периода на који је именован 
и именовања за директора овог предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу, за нови мандатни период.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-11, 15. марта 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, на основу члана 24. став 3. 
и члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чланa 24. тачка 25. Стату-
та Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) 
и члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 
72/17), на предлог Већа градске општине донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Именује се Игор Вујичић, мастер економиста, из Об-
реновца, за директора Јавног комуналног предузећа „Пар-
кинг сервис” Обреновац, на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса. 

2. Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију 
у року од осам дана од објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Градске општине Обрено-
вац, и доставити именованом лицу.

О б р а з л оже њ е
Чланом 24. став 3. и чланом 41. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен ста-
тутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, на предлог 
надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Чланом 24. тачка 25. Статута Градске општине Обрено-
вац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречи-
шћен текст 2 и 144/19 – исправка) прописано је да Скупштина 
градске општине, у складу са законом и Статутом града име-
нује директоре јавних предузећа чији је оснивач, а чланом 
36. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17), да дирек-
тора предузећа именује Скупштина градске општине на пери-
од од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Скупштинa градске општине je Решењем VII-01 бр. 020-
20 од 11. маја 2018. године именовала Игора Вујичића за 
обављање функције директора Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Обреновац, на период од четири године, с 
чим у вези је Скупштина Градске општине Обреновац, 17. де-
цембра 2021. године, сагласно чл. 36, 37. и 38. Закона о јавним 
предузећима донела Одлуку VII-01 број 020-155 о спровођењу 
поступка за избор и именовање директора ЈКП „Паркинг сер-
вис” Обреновац. Оглас о спровођењу јавног конкурса је обја-
вљен у „Службеном гласнику РС”, бр. 127/21 од 24. децембра 
2021. године, у „Службеном листу Града Београда”, бр. 119/21 
од 17. децембра 2021. године, у дневном листу „Српски теле-
граф” од 25. децембра 2021. године и на званичном сајту град-
ске општине. Рок за достављање пријава по конкурсу био је 
закључно са 24. јануаром 2022. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе који су поднети уз пријаву, 
писаном и усменом провером, односно на други одговара-
јући начин сходно потребама рада предузећа, у складу са 
законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 

и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

У року утврђеном јавним конкурсом за именовање ди-
ректора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац поднета је једна 
пријава, од садашњег директора, Игора Вујичића, мастер 
економисте из Обреновца. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директо-
ра јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град-
ска општина Обреновац (у даљем тексту: Комисија) је утврди-
ла да је пристигла пријава благовремена, потпуна и разумљива. 

Након прегледа пријаве и доказа који су поднети уз прија-
ву Комисија је на седници одржаној 18. фебруара 2022. године 
саставила списак са једним кандидатом, Игором Вујичићем, за 
учешће у изборном поступку и за 4. март 2022. године заказала 
усмени разговор са кандидатом ради провере његове стручне 
оспособљености, знања и вештина, о чему је кандидат благо-
времено обавештен. Комисија је такође ангажовала и стручна 
лица за провере одређених знања и вештина (страног језика, 
рада на рачунару и вештине руковођења, организовања посло-
ва, планирања и управљања ресурсима и др.) које су обављене 
усменим и писаним путем истог дана односно 4. марта 2022. 
године, на основу разговора и стандардизованих тестова. 

Комисија је спровела изборни поступак у складу са Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16) и дана 7. марта 2022. го-
дине, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима сачи-
нила Записник о спроведеном изборном поступку и састави-
ла ранг листу за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис” 
Обреновац са једним кандидатом, Игором Вујичићем, мастер 
економистом из Обреновца, који испуњава мерила за избор 
за директора овог предузећа на основу бројчано исказаних 
резултата, просечном оценом стручне оспособљености, зна-
ња и вештина од 2,69, као и оценом знања страног језика, 
рада на рачунару и др. вештина са квалификацијом „у пот-
пуности задовољава”. Комисија је Већу градске општине, као 
органу надлежном за припрему предлога акта о именовању 
кандидата са ранг листе за директора, доставила записник о 
спроведеном изборном поступку са ранг листом за именова-
ње директора јавног предузећа, сагласно члану 41. став 2. За-
кона о јавним предузећима. 

Веће градске општине, као овлашћени предлагач, на сед-
ници одржаној 9. марта 2022. године, сагласно члану 41. став 
3. Закона о јавним предузећима и члану 36. став 3. Одлуке о 
промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног кому-
налног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17), утврдило је предлог 
решења о именовању лица са достављене ранг-листе за ди-
ректора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац, као што гласи у 
диспозитиву и исти је доставило одборницима Скупштине 
градске општине на разматрање и доношење. 

Прихватајући наведени предлог, Скупштина Градске оп-
штине Обреновац, на основу члана 24. став 3. и члана 41. став 
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – 
пречишћен текст 2 и 144/19 –исправка), члана 36. Одлуке о 
промени оснивачког акта – одлуке о оснивању Јавног кому-
налног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17) и члана 102. Послов-
ника Скупштине Градске општине Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст и 
121/19), донела је решење као што гласи у диспозитиву. 

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-10, 15. марта 2022. године

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

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
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