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1. март 2021. године

Градско веће Града Београда на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, на основу члана 210. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. 24/11), члана 26.
став 1. тачка 5) Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19),
члана 54. став 1. тачка 7) Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19) и члана 82. став 1. Одлуке о правима
и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12 – исправка, 8/12, 42/12, 65/12, 31/13,
57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16, 114/16, 102/17, 50/18,
103/18, 101/19, 115/19, 138/19, 17/20 и 138/20), донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ УСЛУГЕ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се методологија формирања
цене услуге социјалне заштите лични пратилац детета на
територији града Београда.
Члан 2.
Услугу лични пратилац детета обезбеђује Град Београд
преко Секретаријата за социјалну заштиту, организационе
јединице Градске управе Града Београда задужене за област
социјалне заштите, у поступку јавне набавке услуге, у складу са законом.
Услугу из става 1. овог члана корисници остварују на
основу решења Градског центра за социјални рад у Београду.
Члан 3.
Средства за плаћање трошкова услуге лични пратилац
детета обезбеђују се у буџету Града Београда, за сваку буџетску годину, у целости.
Члан 4.
Структура цене услуге лични пратилац детета утврђује
се на основу следећих обавезних елемената:
– накнаде за сараднике – личне пратиоце детета;
– накнаде за стручне раднике;
– накнаде за радно ангажована лица на административним и оперативно-техничким пословима;
– трошкова лекарских и санитарних уверења;
– материјалних трошкова (канцеларијски трошкови, трошкови едукације, праћење услуга на терену и сл.).
Поред обавезних елемената структуре цене из претходног става овог члана могу да се предвиде и додатни елемен-

Цена 265 динара

ти сходно тржишним условима у време доношења одлуке о
спровођењу поступка јавне набавке.
Члан 5.
Цену услуге лични пратилац детета у укупном месечном
износу чине:
– зараде запослених сарадника – личних пратилаца детета, стручних радника и радно ангажованих лица на административним и оперативно-техничким пословима укључујући припадајуће порезе и доприносе;
– трошкови лекарских и санитарних уверења за сараднике – личне пратиоце детета;
– материјални трошкови што укључује трошкове за
утрошену електричну енергију, грејање, воду, телефон и
интернет, средства за текуће поправке, одржавање и опремање, трошкови регистрације возила, трошкови горива и
одржавање возила, канцеларијски материјал, средства за
одржавање хигијене, и сл.;
– трошкови обуке сарадника – личних пратилаца детета.
Члан 6.
Цена услуге лични пратилац детета одређује се у висини
понуђене јединичне цене по радном сату из изабране понуде у поступку јавне набавке.
Услуга лични пратилац детета пружа се сходно стандардима за пружање услуга социјалне заштите утврђеним
Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр.
42/13, 89/18 и 73/19)
Члан 7.
Укупна цена услуге лични пратилац детета по кориснику утврђује се тако што се утврђена цена из члана 6. став 1.
овог правилника множи са бројем сати пружене услуге.
Члан 8.
Услугу лични пратилац детета може пружати искључиво
лиценцирани пружалац услуге (правно лице) коме лиценцу
издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
Закључењем уговора о јавној набавци услуге лични пратилац детета, лиценцирани пружалац услуге постаје овлашћени пружалац услуге лични пратилац детета за време
важења уговора.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 110-142/21-ГВ, 26. фебруара 2021. године
Председник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
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На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
(„Службни гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука
УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18
– др. закон, 87/18, 23/19, 129/20 – др. закон) и чл. 26. и 46. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18,
26/19 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ И ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА И СНАБДЕВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Решењу о режиму саобраћаја теретних и запрежних
возила и снабдевање на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19, 7/20 и 114/20 105/20)
после члана 11. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 11а
Изузетно, може се дозволити моторним возилима највеће дозвољене масе до 3,5 t да врше снабдевање из Карађор-
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ђеве улице до Платоа – окретнице за ватрогасна, доставна и
комунална возила на Савском шеталишту,на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај, у времену од 5.00
до 8.00. часова, крећући се брзином кретања пешака односно тако да не угрожавају пешаке и бициклисте.''.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-4/21, 1. марта 2021. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СТАРИ ГРАД
На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 18. Статута
Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 21/10, 64/13 и 133/16
и 105/18), и чл. 10. и 13. Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” („Службени
лист Града Београда”, бр. 8/10 и 43/13, 94/16, 91/18 и 142/)
Управни одбор Установе културе Градске општине Стари
град „Стари град”, Београд, Улица капетан Мишина брoj 6а,
на седници одржаној 20. јануара 2021. године, доноси

ОД Л У КУ 1
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ
ГРАД”
Члан 1.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” („Службени лист Града Београд”, бр.
21/10, 64/13, 133/16 и 105/18) мења се члан 1. тако да гласи:
Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд”, (у даљем тексту: Установа), Београд, Капетан Мишина број 6а, основана је Одлуком Скупштине Градске општине Стари град број I-01 бр. 06-28/10 од 24. марта 2010.
године.
Члан 2.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари
град „Стари град” („Службени лист града Београда”, бр.
21/10, 64/13, 133/16 и 105/18) мења се члан 4. тако да гласи:
Установа послује под називом Установа културе Градске
општине Стари град „Пароброд”.
______________
1

Скупштина Градске општине Стари град дала је сагласност на ову одлуку 25. фебруара 2021. године Решењем I-01 број 020-4-9/2021.

Скраћени назив установе је УК „Пароброд”.
Седиште установе је у Београду, Улица капетан Мишина
број 6а.
Установа културе „Пароброд” је правно лице.
Члан 3.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” („Службени лист Града Београд”, бр.
21/10, 64/13, 133/16 и 105/18) мења се члан 5. тако да гласи:
Установа културе „Пароброд" има свој печат и штамбиљ.
Печат установе је округлог облика пречника 35 mm, са
исписаним ћириличним словима по ободу: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд” са стилизованим знаком малог логотипа у средишту.
Штамбиљ установе је правоугаоног облика у коме је
уписан пун назив установе са седиштем и местом за заводни број и датум.
Члан 4.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари
град „Стари град” („Службени лист Града Београдa”, бр.
21/10, 64/13, 133/16 и 105/18) мења се члан 6. тако да гласи:
Установа има свој заштитни знак: мали и велики логотип.
Мали логотип представља стилизовано сидро-ленгер,
смештено унутар ромба, а са улазног прочеља фасаде зграде
Капетан Мишина 6а, које је и седиште установе, садржи испис УК „Пароброд” са његове десне стране.
Велики логотип представља стилизовани прамац брода
у полупрофилу испод кога са налази испис: Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд”, са пратећим
малим грбом општине Стари град.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 5.
Измене и допуне Статутa ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Београдa”, а по
претходно добијеној сагласности оснивача.

ОПИС

1.1.

Управни одбор Установе културе
Градске општине Стари град „Стари град”
Број 16/21, 20. јануара 2021. године

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. фебруара 2021. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– и др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. тачка
2. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 –
исправка), на предлог Већа Градске општине Обреновац, са
седнице одржане 22. фебруара 2021. године, донела је

у динарима
1.646.958.367

711123

17.000.000

Порез на зараде

711111

571.640.625

713

41.144.832

Порез на наслеђе и поклон

713311

7.500.000

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

28.000.000

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

713423

5.644.832

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
7

714

260.000.000

714549

260.000.000

733

100.150.000

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733157

150.000

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

733251

100.000.000

Изворни приходи

7

640.022.910

Порез на имовину

713

522.432.510

Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге

713121

261.000.000

Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге

713122

261.432.510

7145

2.000.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741534

2.100.000

Приходи од закупа пословног простора

742152

35.000.000

Комуналне таксе

7145

40.000.000

Комуналне таксе

7161

15.000.000

Комуналне таксе

7415

1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа
ГО

742351

200.000

Административне таксе

742251

1.200.000

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу

743353

4.000.000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744151

14.390.400

Мешовити приходи

745151

2.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771-772

700.000

1.646.958.367

2

Примања од продаје нефинансијске имовине

8

1.674.165.915
1.655.280.915
18.885.000
-27.207.548

3

Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања

9

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

800.000
-26.407.548

800.000
26.407.548
1.674.165.915

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

26.407.548
26.407.548

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

Текући приходи

Порез на приход од самосталних делатности –
самоопорезивање

Ек. кл.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
1
имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

17.000.000

Накнада за коришћење јавне површине

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

I

605.640.625

Трансфери од других нивоа власти

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2021.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

1.006.935.457

711122

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

ПР ВУ ИЗ МЕН У OД Л У КЕ

7

Порез на приход од самосталних делатности –
паушал

Порез на добра и услуге

1.2.

БУЏЕТ 2021

711

Порез на имовину

ОБРЕНОВАЦ

1

Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

Председник
Зоран Миловић, ср.

ОПИС

Број 7 – 3
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

1. март 2021.

ОПИС

1
4

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Укупна
средства

Структура
у%

3

4

1.655.280.915

98,87

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

207.248.145

12,38

411

Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

168.924.425

10,09

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

28.113.720

1,68

Накнаде у натури

6.350.000

0,38

414

Социјална давања запосленима

3.700.000

0,22

415

Накнаде трошкова за запослене

60.000

0,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

100.000

0,01

1.647.758.367

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

387.322.500

23,14

1.646.958.367

421

Стални трошкови

38.127.000

2,28

БУЏЕТ 2021

Број 7 – 4
1
422
423
424
425
426
45
451
454
46
463
464
465
47
472
48
481
482
483
485
49
499
5
51
511
512
515

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Субвенције приватним предузећима
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале дотације и трансфери
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 повреде или штету нанету од
стране државних органа
РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО

3
237.000
77.412.900
250.160.000
5.463.000
15.922.600
903.313.948
871.461.948
31.852.000
29.492.500
28.492.500

4
0,01
4,62
14,94
0,33
0,95
53,96
52,05
1,90
1,76
1,70

480.000

0,03

520.000
81.701.012
81.701.012
44.344.810
42.095.000
205.310
1.844.500

0,03
4,88
4,88
2,65
2,51
0,01
0,11

200.000

0,01

1.858.000
1.858.000
18.885.000
18.885.000
12.000.000
6.725.000
160.000
1.674.165.915

0,11
0,11
1,13
1,13
0,72
0,40
0,01
100,00

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
из члана 1. ове одлуке у износу од 27.207.548 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске
имовине у износу од 800.000 динара и из процењеног суфицита из претходне године у износу од 26.407.548.”

Функц.
класиф.

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

1

2

000
040

Структура
%

Укупна средства

ФУНКЦИЈА

3

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4

18.692.500

Породица и деца

1,12

600.000

1

1. март 2021.
2

3

4

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

129.908.079

7,76

412

Општи послови по питању рада

9.352.000

0,56

421

Пољопривреда

4.562.500

0,27

436

Остала енергија

451

Друмски саобраћај

473

Туризам

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510
520
530

Смањење загађености

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

600

18.092.500

1,08

465.180.855

27,79

79.284.725

4,74

370.896.130

22,15

15.000.000

0,90

200.000

0,01

112.793.579

6,74

3.000.000

0,18

433.826.403

25,91

Управљање отпадом

121.553.019

7,26

Управљање отпадним водама

128.451.779

7,67

2.862.600

0,17

117.391.464

7,01

63.567.541

3,80

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ

295.099.578

17,63

620

Развој заједнице

239.312.309

14,29

630

Водоснабдевање

34.273.269

2,05

640

Улична расвета

21.514.000

1,29

700

ЗДРАВСТВО

480.000

0,03

760

Здравство некласификовано
на другом месту

480.000

0,03

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
И ВЕРЕ

298.258.500

17,82

810

Услуга рекреације и спорта

247.000.000

14,75

820

Услуга културе

830

6.704.500

0,40

Услуге емитовања и издаваштва

23.000.000

1,37

840

Верске и остале услуге заједнице

21.554.000

1,29

900

ОБРАЗОВАЊЕ

32.720.000

1,95

911

Предшколско образовање

1.200.000

0,07

912

Основно образовање

950

Образовање које није дефинисано нивоом

980

Образовање некласификовано на другом месту

0,04

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

26.720.000

1,60

1.800.000

0,11

3.000.000
1.674.165.915

0,18
100,00

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

Раздео

Глава

Назив директног буџетског корисника

Ставка

Назив капиталног пројекта

1

2

3

4

5

6

1

3

2

3

Управа градске општине Обреновац

1

Месне заједнице

1

Набавка намештаја и уградне опреме

2

Набавку опреме за јавну безбедност

3

Набавка фотографске и електронске опреме

4

Износ
2021

2022

2023

7

8

9

35.000

1.000.000

1.020.000

1.500.000

1.500.000

600.000

150.000

150.000

Набавка телефона

20.000

50.000

50.000

5

Опрема за домаћинство

50.000

100.000

150.000

6

Лиценце

160.000

160.000

160.000

7

Израда и постављање надстрешница на аутобуским
стајалиштима

8

Набавка аутомобила

9

Набавка штампача

500.000

10

Набавка намештаја

2.000.000
2.960.000

2.010.000

УКУПНО:

12.000.000
2.000.000

18.385.000

1. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 7 – 5

Члан 6.

Програм

Шифра
Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

Назив
3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Просторно и урбанистичко планирање

1101-4001

ПРОЈЕКАТ – Уређење центра ГО Обреновац са припадајућим комерцијалним садржајем

1101-4002
1102

Укупна
средства
4

Структура
у%

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

5

6

27.240.400

1,63

Мирослав Чучковић
Мирослав Чучковић

9.200.000,00

0,55

14.390.400,00

0,86

Предраг Јовановић

ПРОЈЕКАТ – Уређење локације Бањског комплекса

3.650.000,00

0,22

Предраг Јовановић

Програм 2. Комуналне делатности

309.356.788

18,48

Мирослав Чучковић

21.514.000

1,29

Милош Станковић

6,33

Милош Станковић

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање/одржавање јавним осветљењем

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање јавних зелених површина

106.000.000

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање чистоће на површинама јавне намене

106.000.000

6,33

Милош Станковић

1102-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Зоохигијена

7.285.519

0,44

Мирослав Чучковић

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање гробаља и погребне услуге

7.000.000

0,42

Милош Станковић

1102-0008

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

34.273.269

2,05

Мирослав Чучковић

1102-4001

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

10.000.000

0,60

Радован Манојловић

1102-4002

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

13.000.000

0,78

Мирослав Чучковић

1102-4003

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

200.000

0,01

Мирослав Чучковић

1102-4004

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

130.000

0,01

Предраг Јовановић

1102-4005

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање

400.000

0,02

Мирослав Чучковић

1102-4006

ПРОЈЕКАТ – Изградња, реконструкција и одржавање капела по МЗ

3.554.000

0,21

Радован Манојловић

Програм 3. Локални економски развој

9.352.000

0,56

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

1.500.000

0,09

Предраг Јовановић

1501-4001

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

2.852.000

0,17

Предраг Јовановић

1501-4002

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

5.000.000

0,30

Мирослав Чучковић

Програм 4. Развој туризма

3.000.000

0,18

Мирослав Чучковић

ПРОЈЕКАТ: Филм о Обреновцу

3.000.000

0,18

Мирослав Чучковић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

1501

1502
1502-4001
0101

4.562.500

0,27

Милош Станојевић

0101-0001

Програмска активност – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

3.562.500

0,21

Милош Станојевић

0101-4001

ПРОЈЕКАТ – Изложбе и манифестације

1.000.000

0,06

Милош Станојевић

201.540.884

12,04

Мирослав Чучковић

37.688.875

2,25

Мирослав Чучковић

2.862.600

0,17

Мирослав Чучковић

870.096

0,05

Мирослав Чучковић

0401

Програм 6. Заштита животне средине
0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

0401-4001

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

110.726.731

6,61

Мирослав Чучковић

10.000.000

0,60

Мирослав Чучковић

7.077.032

0,42

Драган Блажић
Мирослав Чучковић

0401-4002

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

13.295.048

0,79

0401-4003

ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина

1.696.915

0,10

Мирослав Чучковић

0401-4004

ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина

9.819.200

0,59

Мирослав Чучковић

0401-4005

ПРОЈЕКАТ – Уређење и одржавање Арборетума

521.368

0,03

Мирослав Чучковић

0401-4006

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

430.000

0,03

Мирослав Чучковић

0401-4007

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

2.553.019

0,15

Милош Станојевић

0401-4008

ПРОЈЕКАТ – Опремање препумне станице кишне канализације у улици Бранислава Нушића

4.000.000

0,24

Мирослав Чучковић

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

268.412.520

16,03

Мирослав Чучковић

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

102.395.979

6,12

Радован Манојловић

0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење безбедности саобраћаја

7.197.600

0,43

Милош Станојевић

0701-4001

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

155.618.941

9,30

Мирослав Чучковић

0701-4002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈКП ‚’Паркинг сервис’’

3.200.000

0,19

Мирослав Чучковић

Програм 8. Предшколско образовање и васпитање

1.200.000

3,28

Милорад Косановић

0701

2001
2001-4001

ПРОЈЕКАТ – Едукативно истраживачки пројекат развоја интегралних способности деце предшколског узраста

1.200.000

3,28

Милорад Косановић

Програм 9. Основно образовање и васпитање

29.720.000

1,78

Драган Блажић

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање основних школа

26.720.000

1,60

Драган Блажић

2002-4001

ПРОЈЕКАТ – Тренинзи за развој когнитивних компетенција

3.000.000

0,18

Мирослав Чучковић

20.492.500

1,22

Мирослав Чучковић

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Једнократне помоћи и други облици помоћи

1.900.000

0,11

Драган Младеновић

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.800.000

0,23

Драган Младеновић

2002

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

Број 7 – 6
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

1. март 2021.
4

5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка деци и породици са децом

0901-4001

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

9.900.000

0,59

Драган Младеновић

0901-4002

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар

2.492.500

0,15

Милорад Косановић

0901-4003

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

1.800.000

0,11

Драган Блажић

Програм 12. Здравствена заштита

480.000

0,03

Олга Миросављевић

1801
1801-4001
1201

ПРОЈЕКАТ – Унапређење здравствене заштите на подручју ГО Обреновац
Програм 13. Развој културе и информисање

600.000

6

0901-0006

Милорад Косановић

480.000

0,03

Олга Миросављевић

30.704.500

1,83

Зоран Ћорломановић

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

930.000

0,06

Зоран Ћорломановић

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа

1.000.000

0,06

Мирослав Чучковић

1201-0004

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

23.000.000

1,37

Мирослав Чучковић

1201-4001

ПРОЈЕКАТ – Манифестације

1.570.000

0,09

Зоран Ћорломановић

1201-4002

ПРОЈЕКАТ – Изградња пословног објекта-дом културе МЗ Вукићевица

4.204.500

0,25

Радован Манојловић

252.000.000

15,05

Милош Станковић

31.000.000

1,85

Милош Станковић

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима и
савезима

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике

1301-4001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

1301-4002

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

1301-4003
0602
0602-0001

5.000.000

0,30

Милош Станојевић

50.000.000

2,99

Милош Станковић

1.000.000

0,06

Милош Станковић

ПРОЈЕКАТ – Изградња додатних објеката на отвореном базену

165.000.000

9,86

Милош Станковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

436.819.098

26,09

Милорад Косановић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

255.386.130

15,25

Милорад Косановић
Радован Манојловић

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање месних заједница

8.142.000

0,49

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

1.858.000

0,11

Мирослав Чучковић

0602-4001

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

55.922.968

3,34

Мирослав Чучковић
Зоран Ћорломановић

0602-4002

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

0602-4003

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

510.000

0,03

115.000.000

6,87

Мирослав Чучковић

79.284.725

4,74

Мирослав Чучковић

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

42.680.535

2,55

Милорад Јанковић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

36.604.190

2,19

Мирослав Чучковић

УКУПНО:

1.674.165.915

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2021. годину износи 1.858.000 динара”.

100,00

1. март 2021.
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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 1.674.165.915 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 1.858.000 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине, на предлог Одељења, а по прибављеном мишљењу Већа
градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.’’
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-2, 25. фебруара 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

1. март 2021.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. фебруара 2021. године, сходно члану 28. став 2.
и члану 49. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20) и члановима 6–16. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
парава, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС”, брoj 16/18), а
на основу члана 77. став 2. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13,
„Службени гласник”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), члана 24. став 1. тачка
15. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 114/19 –
исправка) и члана 19. става 1. Одлуке о начину поступања
са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска
овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16,
50/18, 26/19, 52/19), на иницијативу ЈП „Пословни простор”,
бр. 03-302/21 од 12. фебруара 2021. године, а по предлогу
Већа Градске општине Обреновац, донела је

ОД Л У КУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА БЕОГРАДА ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, А КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословног простора у јавној
својини Града Београда чији је корисник Градска општина
Обреновац а којим управља ЈП „Пословни простор” (у даљем тексту: одлука), у члану 2. ставу 1. врши се измена тако
што се иза речи „путем” додају речи „јавног надметања или”.
У истом члану ставу 2. речи „Прикупљање затворених
писаних понуда за одређивање закупца пословног простора” замењују се речима „Начини, односно поступци давања
пословног простора из става 1. овог члана”.
Члан 2.
У члану 5. ставу 1. Одлуке врши се измена тако што се
иза речи: „Поступак давања у закуп пословног простора”
додају речи: „јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда”.
У истом члану у ставу 2. иза речи: „рок за” додају се
речи: „пријављивање на оглас о јавном надметању или”.
Члан 3.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
„Одлука о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора треба да садржи:
– начин давања у закуп пословног простора у јавној својини, односно врсту поступка ( јавно надметање или прикупљање писмених понуда);
– назив власника, корисника и управљача непокретности која се даје у закуп (закуподавца);
– податке о пословном простору који се даје у закуп
(адреса, зона, површина зиданог пословног простора, број
тезге, тип и број рентираног места);
– почетни износ закупнине по m2 утврђен општим актом Надзорног одбора предузећа донетим уз сагласност
оснивача;
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– време на које се пословни простор даје у закуп;
– врста, намена и делатност која ће се обављати у пословном простору;
– критеријум на основу ког ће се изабрати закупац (највиша понуђена цена закупа);
– податке и документацију коју пријава/понуда мора да
садржи да би се сматрала уредном и потпуном;
– назначење лица која имају право учешћа у поступку;
– датум и време разгледања непокретности која се даје
у закуп;
– образац пријаве/понуде;
– време и место увида у огласну документацију, односно
услове откупа исте;
– висину и начин полагања депозита;
– рок за повраћај депозита учесницима поступка чије
понуде нису прихваћене у поступку јавног надметања односно поступку прикупљања затворених писаних понуда;
– ознака да се у пријави/понуди обавезно наводи број
рачуна на који ће се уплатити повраћај депозита;
– назначење да је понуђач у обавези да на затвореној коверти испише „пријава/понуда за пословни простор (адреса пословног простора) – „НЕ ОТВАРАТИ”;
– начин достављања пријава/понуда;
– рок за достављање пријава/понуда;
– место, адреса на коју се доставља пријава/понуда;
– време и место одржавања јавног надметања односно
отварања приспелих понуда;
– начин саопштавања о избору закупца пословног простора;
– место и време увида у документацију у вези са спроведеним поступком доделе у закуп пословног простора.
Одлука о покретању поступка може да садржи и друге
елементе, ако Надзорни одбор предузећа процени да су потребни за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора.”
Члан 4.
После члана 6. додају се нови чланови 7–13. који гласе:
„Члан 7.
„Позив за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања објављује се путем огласа (тј. саставни је део
одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног
простора путем јавног надметања) на интернет страници
предузећа, на огласној табли предузећа и, у складу са могућностима, другим средствима јавног информисања.
Члан 8.
На јавном надметању могу да учествују правна лица, односно предузетници, а уколико се ради о пословном простору на ОТЦ-у и физичка лица, који доставе уредну писану пријаву, у року одређеном у огласу.
Пријава треба да садржи следеће елементе да би била
исправна:
– попуњен, потписан и оверен образац пријаве за учешће у јавном надметању, који садржи податке о подносиоцу пријаве (за предузетнике: име и презиме предузетника,
адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број радње, ПИБ, број телефона
за контакт, број текућег рачуна и делатност која ће се обављати у простору; за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, број телефона за контакт, број текућег рачуна, делатност која ће се обављати у простору; за физичка
лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени
матични број грађана, број телефона за контакт, број текућег рачуна и делатност која ће се обављати у простору);
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– доказе који потврђују податке наведене у пријави (за
предузетнике: очитана биометријска лична карта или копија личне карте, извод из АПР-а, потврда банке о отвореном
текућем рачуну; за правна лица: извод из АПР-а, потврда
банке о отвореном текућем рачуну; за физичка лица: очитана биометријска лична карта или копија личне карте, потврда банке о отвореном текућем рачуну);
– доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и обавезе за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге, уколико је већ закупац пословног простора којим управља
предузеће, или уколико је оснивач (члан) правног лица које је
закупац, или уколико је био закупац пословног простора, односно оснивач (члан) правног лица које је било закупац;
– доказ о уплати депозита за учешће на јавном надметању у износу од три месечне закупнине по почетној цени (са
ПДВ-ом) пословног простора за који се спроводи поступак
јавног надметања;
– овлашћење за лице које заступа подносиоца пријаве.
Пријава може да садржи и друге елементе који се утврде
конкурсном документацијом.
Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава не
могу учествовати на јавном надметању, а непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују.
Члан 9.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину
закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину
закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не
закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Члан 10.
У току целог поступка јавног надметања води се записник, који по окончању поступка потписују председник и
чланови Комисије.
Члан 11.
По окончању поступка јавног надметања Комисија сачињава предлог одлуке о одређивању најповољнијег понуђача и исти, уз записник о спроведеном поступку, доставља
Надзорном одбору предузећа на одлучивање.
Члан 12.
„У случају да се непокретност не изда у закуп после два
узастопно спроведена поступка јавног оглашавања (поступак јавног надметања или поступак прикупљања писаних
понуда), почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од почетне висине закупнине утврђене Одлуком о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно
предузеће „Пословни простор” Обреновац.
У случају када се непокретност не изда у закуп, на начин
и под условима из става 1. овог члана, висина закупнине се
умањује до 60% од почетне висине закупнине, по којој цени
ће се наставити са јавним оглашавањем.“
Члан 13.
На питања која нису дефинисана а која се односе на поступак давања пословног простора у закуп јавним надметањем, сходно се примењују одредбе ове одлуке којима се
уређује поступак давања у закуп прикупљањем писмених
понуда.
Чланови Одлуке 7–26. до краја одлуке постају чл. 14–33.
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Члан 5.
У члану 22. став 1. тачка 15. врши се измена тако што се
иза речи: „ јавног оглашавања” додају се речи: „(у поступку
јавног надметања или поступку прикупљања писаних понуда)”, а „реч: „50%” замењује речју: „60%”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-21, 25. фебруара 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 25. фебруара 2021. године, на основу члана 46. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/1 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ У КОРИДОРУ
ПЛАНИРАНОГ ПУТА I РЕДА БР. 22, НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута
I реда бр. 22, у делу који се односи на на територију градске
општине Обреновац у даљем тексту: План детаљне регулације или план).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Обреновац оријентационе површине око 36 ари, која се налази уз државни пут
– појас ширине 20 m.
Коначна граница Плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације су
измене и допуне Просторног плана Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/13 и 86/16),
којима је предметни простор дефинисан као „површина за
грађевински реон центра насеља”.
Члан 4.
Циљ израде плана је дефинисање регулације површина
јавних намена и стварање планског основа за уређење и изградњу државног пута првог реда број 22 са саобраћајним
прикључцима.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарске подлоге,
топографске подлоге, катастар подземних инсталација), у
дигиталном облику за катастарску општину Обреновац у
делу који је обухваћен границом плана и инжењерско-геолошки елаборат у аналогном и дигиталном облику.
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Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја на животну средину
у складу са Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донетим од стране Одељења за урбанизам,грађевинске и комуналне послове Градске
општине Барајево, под бројем 350-30/2020 од 21. фебруара
2020. године.
Члан 7.
Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је 18 месеци, како је утврђено Одлуком о приступању изради плана
осталих градских општина у обухвату плана.
Члан 8.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Стефана број 56.
Члан 9.
Средства за израду плана (са стратешком проценом
утицаја планских решења на животну средину) обезбедиће
Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне послове, а наручилац Плана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП Београд, Његошева 84.
Члан 10.
Рани јавни увид и јавни увид нацрта Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Градске општине Обреновац
истовремено када и у осталим општинама у обухвату плана.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на рани јавни
увид и јавни увид и трајање јавног увида огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Обреновац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се, након
јавног увида, на мишљење и сагласност Комисији за планове Скупштине Града Београда.
Члан 11.
Процедуру израде и доношења Плана детаљне регулације спроводиће Комисија за планове Градске општине Барајево, обзиром да се највећи део плана налази на територији
те градске општине, а Рани јавни увид и Јавни увид у план
обавиће се у просторијама Градске општине Обреновац и у
осталим градским општинама у обухвату плана.
Усвајање целовитог плана детаљне регулације обавиће
се на Скупштини Градске општине Обреновац и Скупштинама осталих градских општина на које се план односи (Барајево, Лазаревац и Чукарица) истовремено кад и у наведеним градским општинама у обухвату плана.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у четири примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине Градске општине Обреновац као доносиоцу плана и у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове два примерка,
Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове (један
примерак) и Министарству грађевинарства саобраћаја и
инфраструктуре (један примерак) и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Одељења за
урбанизам и комунално грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(две копије), Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Републичком геодетском заводу ( једна
копија), ЈУП „Урбанистички завод Београда” (једна копија).
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-22 од 25. фебруара 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. фебруара 2021. године, на основу члана 38.
став 2. и члана 46. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и
члана 40. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за
избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, на период од четири године.
2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на
основу Огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим
су наведени услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и Оснивачким актом предузећа.
3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач Градска општина Обреновац образована Решењем Скупштине градске општине VII-01 бр. 020-176 од 6.
новембра 2020. године, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
По спроведеном изборном поступку Комисија за избор
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном
изборном поступку доставити Већу градске општине у
циљу припреме предлога акта о именовању директора који
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучивање, у складу са законом.
4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од
осам дана од дана доношења ове одлуке, „Службеном листу
Града Београда” и у дневном листу „Српски телеграф” –
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац у „Службеном гласнику Републике Србије”,
исти ће бити објављен и на интернет страници Градске општине Обреновац.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске општине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе
Градске општине Обреновац.
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6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-5, 25. фебруара 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац, на основу члана 36. ст. 3. и 4., члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),
члана 24 Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19
– исправка), члана 40. Одлуке о промени оснивачког акта
Jавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац
VII-01 бр. 020-5 од 25. фебруара 2021. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ
ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: јавно комунално предузеће „Топловод” Обреновац.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Топловод”
Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Улица цара Лазара
број 3/1.
Матични број ЈКП „Топловод” Обреновац је 20233940, а
ПИБ је 104764767.
Претежна делатност предузећа је 35.30 Снабдевање паром и климатизација, која обухвата дистрибуцију паре и топле воде за грејање.
Радно место:
Директор Jавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац.
Директор се именује на период од четири године.
Послови директора предузећа утврђени су чланом 41
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац.
Услови за именовање директора
Кандидат за избор за директора предузећа мора испунити следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
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8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада
Обреновац, Цара Лазара број 3/1.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
проверавају и оцењују се у изборном поступку увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, усменом и писаном провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања, стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:
– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама);
– Уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног Центра за социјални рад);
– диплома о стеченом високом образовању;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде или други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање);
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима предузећа (потврде
или други акти којима се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима ЈКП „Топловод” Обреновац);
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова);
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса одбациће решењем против ког није допуштена
посебна жалба.
Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања
овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова
подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење
јавног конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, преко Службе за скупштинске послове и прописе Обреновац путем поште или преко писарнице Управе Градске
општине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића
број 74, са назнаком „за јавни конкурс за избор директора
ЈКП „Топловод” Обреновац”.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон
064/8322–038, сваког радног дана од 7,30–15,30 часова.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у року
од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, „Службеном листу
Града Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Градске општине Обреновац.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 25. фебруара 2021. године, на основу члана 38.
став 2. и члана 46. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и
члана 33. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” („Службени
лист Града Београда”, број 85/16), донела је

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР„ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка
за избор и именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, у Обреновцу, на период
од четири године.
2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим
су наведени услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и Оснивачким актом предузећа.
3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач Градска општина Обреновац образована Решењем Скупштине градске општине VII-01 бр. 020-176 од 6.
новембра 2020. године, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

Број 7 – 27

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор
директора саставиће ранг-листу са највише три најбоље
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном
изборном поступку доставити Већу градске општине у
циљу припреме предлога акта о именовању директора који
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучивање, у складу са законом.
4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, у Обреновцу биће објављен у „Службеном гласнику РС” у року од
осам дана од дана доношења ове Одлуке, „Службеном листу Града Београда” и у дневном листу „Српски телеграф” –
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни
центар „Обреновац”, у Обреновцу у „Службеном гласнику
Републике Србије”, исти ће бити објављен и на интернет
страници Градске општине Обреновац.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске општине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе
градске општине Обреновац.
6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020- 6, 25. фебруара 2021. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу члана 36. ст. 3. и 4., члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),
члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19
– исправка), члана 33. Одлуке о промени оснивачког акта
Jавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 85/16) и
Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног предузећа Спортско-културни центар
„Обреновац” у Обреновцу VII-01 бр. 020-6 од 25. фебруара
2021. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ НА
ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП СКЦ „Обреновац”.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Краља Александра I
број 63.
Матични број ЈП СКЦ „Обреновац” је 07065809, а ПИБ
је 101215650.
Претежна делатност предузећа је 93.11 – Делатност
спортских објеката.
Радно место
Директор Jавног предузећа Спортско-културни центар
„Обреновац” у Обреновцу.
Директор се именује на период од четири године.

Број 7 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Послови директора предузећа утврђени су чланом 34.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”.
Услови за именовање директора
Кандидат за избор за директора предузећа мора испунити следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада
Обреновац, Краља Александра I број 63.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
проверавају и оцењују се у изборном поступку увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, усменом и писаном провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања, стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:
– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама);
– Уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног Центра за социјални рад);
– диплома о стеченом високом образовању;
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– исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде или други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање);
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Предузећа (потврде
или други акти којима се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Jавног предузећа Спортско-културни центар
„Обреновац” у Обреновцу);
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова);
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса одбациће решењем против ког није допуштена
посебна жалба.
Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова
подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење
јавног конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, преко Службе за скупштинске послове и прописе Обреновац путем поште или преко писарнице Управе Градске
општине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића
број 74, са назнаком „за јавни конкурс за избор директора
ЈП СКЦ „Обреновац”.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон
064/8322–038, сваког радног дана од 7.30–15.30 часова.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у року од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора,
„Службеном листу Града Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Градске општине
Обреновац.
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Број 7 – 31

САДРЖАЈ
Правилник о методологији формирања цене
услуге лични пратилац детета – – – – – – – – – – – –
Решење о допуни Решења о режиму саобраћаја
теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1
2

Aкти градских општина
СТАРИ ГРАД
Одлука о изменама и допунама Статута Установе
културе Градске општине Стари град „Стари град” –

2

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о првој измени Одлуке о буџету Градске
општине Обреновац за 2021. годину – – – – – – – –

3

Одлука о првој измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Београда чији је корисник Градска општина Обреновац, а којим управља ЈП „Пословни простор”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда број 22, на територији градске
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор
и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац са огласом – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор
и именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу са
огласом – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

23

24
25

27

Број 7 – 32
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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

