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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 09/20) и члана 41. 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 и
60/19), в.д. заменикa начелника Градске управе – секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ
ЈЕРКОВИЋ, КРУЖНИ ПУТ, ДАРВИНОВЕ И БУЛЕВАРА
ПЕКА ДАПЧЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац (у даљем
тексту: Плана детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се „Урбанистички центар д.о.о. Београд”, Топличин венац 11/II из
Београда, које је дужно да нацрт плана изради у року од
дванаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради
плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Јинпрос д.о.о.” из Београда, Булевар Михајла Пупина 115.
4. Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата део територије градске општине Вождовац, блок између
улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара
Пека Дапчевића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око
20,45 ha.
5. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
6. Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
7. Према плану генералне регулације грађевинског
подручја у граници обухвата плана детаљне регулације,
планиране су следеће површине: површине јавних наме-
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на – мрежа саобраћајница и комуналне површине (инфраструктурне површине и објекти) и површине остале намене
–површине за становање: зона С6 – зона трансформације
породичног становања у делимичо формираним градским
блоковима у вишепородично становање; зона С9 – зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворен блок; зона С10 – зона становања у новим
комплексима; зона М5 – мешовити градски центри у зони
средње спратности; површине за комерцијалне садржаје:
зона К3 – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности.
8. Према Плану генералне регулације система зелених
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), на предметној локацији планирани су блокови.
9. Циљ израде плана детаљне регулације је детаљна разрада простора, дефинисање неопходних садржаја јавне намене и инфраструктурне опремљености, просторна и функционална интеграција подручја у урбано ткиво, односно
дефинисање правила уређења и грађења у складу са условима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17 и 97/17).
10. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
11. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу, утврдио је да план детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
12. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
О б р а з л ож е њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја
између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац, која је
у процесу доношења.
Оквирна граница плана детаљне регулације, обухвата
део територије градске општине Вождовац, блок између
улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара
Пека Дапчевића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око
20,45 ha.
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Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Израда плана детаљне регулације поверава се „Урбанистички центар д.о.о. Београд”, Топличин венац 11/II из Београда, које је дужно да нацрт плана детаљне регулације изради у року од дванаест месеци од доношења одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Јинпрос д.о.о.” из Београда, Булевар Михајла
Пупина 115.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 број:
501.3-70/2020 од 1. октобра 2020. године) утврдио је да
предметни план детаљне регулације не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-1/2021 од 6.
јануара 2021. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
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тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни
пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац Секретаријату за заштиту животне средине,
Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-4/2021 oд 18. јануара 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број: 1742/1 I4-7
/47/21 од 22. јануара 2021. године), Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-74/2 од 27. јануара 2021. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 1002/1 од 28. јануара 2021. године) доставили су мишљења у којима наводе да
се може донети Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, в.д. заменика начелника Градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-1/2021, 1. фебруара 2021. године
В.д. заменика начелника
Градске управе, секретар
Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), в.д. заменика начелника Градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НОВЕ КУМОДРАШКЕ, ДАРВИНОВЕ И БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, ГРАДСКА
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица:
Нове кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, градска општина Вождовац (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир
планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична
природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације на животну средину израдиће се извештај који
ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана и обавезну
израду студије о процени утицаја пројеката на животну средину у складу са прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
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– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се „Урбанистички центар д.о.о. Београд”, Ул. Топличин венац 11/II
из Београда, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације изради у року од дванаест месеци од доношења одлуке.
6. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Владимир Лојовић из Београда, Ковачева 5а, Београд.
7. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана детаљне регулације, сходно чл. 19. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 09/20).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Нове кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић,
градска општина Вождовац, која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине V-04 бр. 501.3-103/2020 од 22. септембра
2020. године, утврдио је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развој-
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них пројеката и подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5. став 1. и 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја с обзиром на то да имплементација
Плана не може имати негативан утицај на животну средину
друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-30/20 од 4. јануара 2021.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-3/2021 oд 18. јануара 2021. године), Завод заштиту
природе Србије (допис 03 бр. 020-73/2 од 2. фебруара 2021.
године) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис
бр. 1733/1 I4-1/46/21 oд 22. јануара 2021. године) доставили
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило – Београд” није доставио мишљење у законом прописаном року па се сматра да нема примедбе на
предложену садржину Решења о приступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
На основу наведеног, в.д. заменика начелника Градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-30/2020, 4. фебруара 2021. године
В.д. заменика начелника
Градске управе, секретар
Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.
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25. март 2021.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 2. октобра 2020. године на основу члана 46. става 1. тачке 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 12/20, 16/20 – др.
пропис и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Изборне комисије Градске општине Обреновац и Комисије за мандатно имунитетска, кадровска и административна питања од 2. октобра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац, са 2. октобра 2020. године, пре
истека времена на које су изабрани, због избора и преузимања функције члана Већа Градске општине Обреновац, неспојивe са функцијом одборника и то:
1. Новици Филиповац са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)”;
2. Алекси Ивошевић са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)” и
3. Драгану Младеновићу са изборне листе Др Војислав Шешељ – Српска Радикална Странка.
II. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-107, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године на основу члана 56. става
6. а у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11,
12/20, 12/20 16/20 – др. пропис и 68/20) и члана 24 Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка),
на предлог Изборне комисије Градске општине Обреновац
од 24. септембра 2020. године и Комисије за мандатно имунитетска, кадровска и административна питања од 25. септембра 2020. године, донела је

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године на основу члана 56. а у
вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20,
12/20 16/20 – др. пропис и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 2 исправка), на
предлог Изборне комисије Градске општине Обреновац и
Комисије за мандатно имунитетска, кадровска и административна питања од 2. октобра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Градске општине Обреновац изабраним на изборима одржаним
21. јуна 2020. године и то:
1. Андриани Удовичић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу. и
2. Синиши Стевановић, са изборне листе Александар
Вучић – За нашу децу.
II. Мандат изабраних одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата и траје до истека мандата Скупштине.
III. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-100, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.

ОДЛУКУ

I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Градске општине Обреновац изабраним на изборима одржаним
21. јуна 2020. године и то:
1. Весни Ђурђелија, са изборне листе Ивица Дачић –
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)”;
2. Дијани Стојшић, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)” и
3. Јелени Ђоровић са изборне листе – Др Војислав Шешељ – Српска Радикална Странка.
II. Мандат изабраних одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата и траје до истека мандата Скупштине.
III. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-108, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 86. 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 чл. 24.
и 71. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 –
исправка), на предлог Већа градске општине, донела је

ОД Л У КУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Обреновац „Службени лист Града Београда”, бр. 117/16, 39/19 и 121/19 (у даљем тексту: Одлука), у члану 34. став 2. мења се и гласи:
„Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи градске општине усваја Веће градске општине на предлог начелника Управе градске општине.”
Члан 2.
У Одлуци, у члану 42. став 11. се брише.
У истом члану ставови од 12. до15. постају ставови од
11. до 14.
Члан 3.
У Одлуци, члан 43. иза речи у тачки 1. брише се реч „и”
и ставља зарез, а иза речи у тачки 2., уместо тачке додаје се
реч: „и”.
У истом члану иза тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи:
„3. Служба за омладинску политику и питања младих”.
Члан 4.
У Одлуци, иза члана 45. додаје се члан 45а и гласи:
„Члан 45а
Служба за омладинску политику и питања младих спроводи националну Стратегију за младе и акциони план политике за младе града; утврђује акциони план политике за
младе на подручју градске општине усклађен са акционим
планом за спровођење стратегије за младе града; прати и
обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на подручју градске општине и обезбеђује услове за реализацију
програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине.
Служба прати активности и сарађује са удружењима
од јавног значаја за рад са младима, савезима, удружењима
младих и удружењима за младе; подстиче и прати програме
савеза, удружења младих и удружења за младе који су мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни по облику рада, а који имају за циљ спровођење локалног акционог
плана за младе; организује рад са надареним и талентованим младима; обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање
здравих и безбедних стилова живота; обезбеђује суфинансирање младих ученика и студената за стручно усавршавање; као и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и другим прописима, као и послове у области
омладинске политике које градској општини повери Град.”
Прелазне и завршне одредбе
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке почиње да ради Служба за омладинску политику и питања младих, са делокругом утврђеним овом одлуком.
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Даном ступања на снагу ове одлуке Служба из става 1.
овог члана од Одељења за привреду и развој преузеће одређени број запослених службеника, незавршене предмете и
архиву.
Даном ступања на снагу ове одлуке Одељење за привреду и развој наставља са радом са делокругом утврђеним
овом одлуком.
Члан 6.
Начелник Управе градске општине предложиће Већу
градске општине усвајање измене и допуне Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Распоређивање службеника у складу са законом, подзаконским актима и изменом и допуном Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, извршиће начелник Управе градске општине са 1. децембром
2020. године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-162, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 24. тачка
40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 –
исправка) и члана 74. став 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И
ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И
ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА
И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника
и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа
Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 25/09, 34/10,
13/11, 47/12, 64/12, 66/16 и 121/19) у даљем тексту: Одлука,
члан 2 мења се и гласи:
„Одборник Скупштине градске општине има право на
накнаду за присуствовање седницама Скупштине градске
општине, седницама радних тела Скупштине и извршавање
других обавеза на функцији одборника.”
Члан 2.
У Одлуци члан 3 мења се и гласи:
„Одборник за укупно ангажовање на извршавању одборничких дужности из члана 1. ове одлуке има право на
новчану накнаду у нето износу од 20.000,00 динара месечно.
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Члан радног тела које је образовало и именовало Веће
градске општине, осим за члана које је изабрано, именовано или постављено лице, за рад у радном телу има право на
новчану накнаду у нето износу од 10.000,00 динара месечно.
За сваки неоправдани изостанак са седнице Скупштине или радног тела Скупштине, односно са седнице радног
тела Већа градске општине износ из ст. 1. и 2. овог члана
умањује се за 10% по седници.
Члан радног тела Скупштине градске општине изабран
из реда грађана има право на новчану накнаду у висини од
5% просечне зараде по запосленом у Републици за одређени месец, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по одржаној
седници.
Изабраном, именованом и постављеном лицу која су на
сталном раду у градској општини не припада накнада за
присуствовање седници Скупштине и седници радних тела
Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине.
Право на накнаду у висини из става 4. овог члана припада и члану радног тела које је образовао председник градске
општине, надлежни орган Републике или Града, или градске
општине, по овлашћењу ових органа, који није одборник,
а која тела обављају послове градске општине, као изворне
или поверене из одређене области, уколико ово право није
регулисано на другачији начин или актом органа који је
радно тело образовао.
Председницима Савета месних заједница на територији
градске општине Обреновац припада право на накнаду у
износу од 8.000 динара месечно, а заменицима председника
Савета месних заједница у износу од 6.000 динара месечно,
у нето износу, на име покрића трошкова укупног ангажовања у месној заједници, организације рада Савета месне заједнице и одговорности за извршавање ових послова.”
Члан 3.
У члану 10. Одлуке став 1, алинеје 11. и 12. се бришу, а
алинеја 13. постаје алинеја 11.
Члан 4.
У Одлуци члан 12. мења се и гласи:
„Изабрано лице које има право на радни однос и право
на плату у складу са овом одлуком, а које не користи то право и није на сталном раду у градској општини, већ наставља
рад и остварује права из радног односа и плату у предузећу, установи или од самосталне делатности, или остварује
примања по другом основу (пензија и сл.), има право на месечну накнаду у висини разлике између пуног износа плате утврђене овом Одлуком коју би примао за функцију коју
обавља и сопствене зараде коју остварује у радном односу,
односно сопственог примања по другом основу.”
Члан 5.
У Одлуци члан 13. мења се и гласи:
„Изборна комисија Градске општине својом одлуком
утврђује висину накнадe за рад својих чланова за ангажовање на спровођењу послова и задатака у вези расписаних
локалних избора, у складу са расположивим средствима у
буџету градске општине.
За обављање послова током трајања мандата, а у периоду између перетходних и наредних локалних избора, члан
Изборне комисије Градске општине има право на новчану
накнаду у висини од 5% просечне зараде по запосленом у
Републици за одређени месец, према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике, по одржаној седници. ”
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Члан 6.
У Одлуци, у члану 14. ставу 1. алинеји 1. бришу се речи:
„и правобраниоца градске општине”, а у истом ставу, алинеја 6. се брише.
Члан 7.
У Одлуци, у члану 14а бришу се речи: „и јавном правобранилаштву”.
Члан 8.
У Одлуци, у члановима 17. и 23. речи: „Комисија за кадровска и административна питања”, замењују се речима:
„Комисија за мандатно имунитетска, кадровска и административна питања”.
У Одлуци, у члану 23. став 1. алинеја 2. иза речи: „за начелника” додају се речи: „и заменика начелника”.
Члан 9.
Овлашћује се Комисија за прописе да по ступању на снагу ове одлуке утврди пречишћен текст Одлуке и исти објави
у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-163, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 24. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и
члана 7. став 2. Одлуке о држању домаћих животиња и кућих
љубимаца на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. пропис,
19/17 и 109/18), на предлог Већа градске општине, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком одрeђују се подручја, насељена места, односно делови територије градске општине Обреновац на
којима се могу држати домаће животиње.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се
копитари и папкари, живина, кунићи и голубови.
Члан 2.
Домаће животиње могу се држати у насељеним местима
градске општине Обреновац ван граница Плана генералне
регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, бр.
33/07 и измене и допуне Плана 14/08) и Планa детаљне регулације „Бело поље” у Обреновцу („Службени лист Града
Београда”, број 4/06).
Домаће животиње се могу држати и у појединим деловима насељених места унутар граница планова из става 1 овог
члана и то у насељеном месту Бело поље и Шљивице, делу
насељеног места Звечка, почев од улица Мује Калајџића и
Цара Лазара до границе плана генералне регулације у смеру
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ка Великом пољу, (за ваљевски део Звечке) и у смеру ка Стублинама и Уровцима (за шабачки део Звечке), као и делу насељеног места Забрежје од раскрснице Улице Александра Аце
Симовића и Улице Јована Дучића (тзв. „Расадник”) ка Савској
улици и део Улице проте Матеје Ненадовића од раскрснице са
Доситејевом улицом до раскрснице са Радничком улицом.
Домаће животиње се не могу држати и у делу насељеног
места Барич, означеном као Колонија.
Члан 3.
На сва друга питања која се односе на држање домаћих
животиња и држање кућних љубимаца примењује се Одлука о држању домаћих животиња и кућих љубимаца на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. пропис, 19/17 и 109/18).
Члан 4.
Држаоци домаћих животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама Одлуке о држању домаћих животиња и кућих љубимаца на територији града Београда и
одредбама ове одлуке у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Поступци који су започети а нису окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама Одлуке која је важила у моменту покретања поступка, уколико
нису у супротности са одредбама закона или одредбе ове
одлуке нису повољније по подносиоца захтева или лица
против ког је покретнут поступак.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о начину и условима држања домаћих животиња на
територији градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 6/06).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-161, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.

Број 20 – 7

рачуну буџета Градске општине Oбреновац у 2019. години,
укључујући и пренета неутрошена средства износе у хиљадама динара:
1

Остварени приходи и примања:

*

текући приходи (7)

*

примања од продаје нефинансијске имовине (8)

*

примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)

*

пренета неутрошена средства из ранијих година (3)

1.491.687

Укупно остварени приходи, примања и пренета средства
(7+8+9+3)
Извршени расходи и издаци

*

текући расходи (4)

*

издаци за набавку нефинансијске имовине (5)

17.543,00

*

издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
(6)

20.916,00

*

корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 4,5,6

1.401.875,00

Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)
3

69.124,00

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (образац 1) утврђена је актива у износу од 5.247.742 хиљаде динара и ванбилансна актива у износу од 8.594 хиљаде динара,
пасива у износу од 5.247.742 хиљаде динара и ванбилансна
пасива у износу од 8.594 хиљаде динара.
Структуру активе и пасиве према економској класификацији приказује следећа табела:
Актива
Економска
класификација

Опис

011

Некретнине и опрема

012

Култивисана имовина

013

Драгоцености

014

Природна имовина

015

Нефинансијска имовина у припреми и
аванси

016

Нематеријална имовина

Залихе

022

Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала

ОД Л У КУ

02
0
111

Укупно у
000
динара

90.322

478
2.210
29.541
122.551

Нефинансијска имовина у залихама
Нефинансијска имовина
Дугорочна домаћа финансијска имовина

112

Износ у
000
динара

Нефинансијска имовина у сталним средствима

021

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном (консолидованом)

135,00
1.440.469,00

Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и
укупних расхода и издатака (1-2)

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 24. Статута
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и чл.
78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), на предлог Већа Градске општине Обреновац
са седнице одржане 25. септембра 2020. године, донела је

ОПШТИ ДЕО

1.509.593,00

2

01

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

767,00
17.139,00

122.551
4.657.924

Дугорочна страна финансијска имовина
11

Дугорочна финансијска имовина

4.657.924

121

Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности

69.124

122

Краткорочна потраживања

82.233

123

Краткорочни пласмани
12

131

2.646

Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани
Активна временска разграничења

154.003,00
313.264

13

Активна временска разграничења

1

Финансијска имовина

5.125.191

Укупна актива

5.247.742

Ванбилансна актива

313.264

8.594
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Пасива
Економска
класификација
211

Опис

Износ у
000 динара

Домаће дугорочне обавезе
21

8.945

Дугорочне обавезе

8.945

231

Обавезе за плате и додатке

234

Обавезе по основу социјалних доприноса
на терет послодавца

2.025

236

Обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима

2.106

Службена путовања и услуге по уговорима

3.306

237
23

Обавезе по основу субвенција

243

Обавезе по основу донација, дотација и
трансфера

244

Обавезе за социјално осигурање

245

Обавезе за остале расходе
24

Примљени аванси, депозити и кауције

252

Обавезе према добављачима

254

Остале обавезе

291

18.987
195.105
7.515
19.636
2.081

Обавезе по основу осталих расхода изузев
расхода за запослене

251

25

11.550

Обавезе по основу расхода за запослене

242

2
311
31

63.880
6.061

Нераспоређен вишак прихода и примања
из ранијих година
3

767

92

Примања од продаје финансијске имовине

767

9

Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

84.878
407.090

511

Зграде и грађевински објекти

4.772.304

512

Машине и опрема

65.601

513

Остале некретнине и опрема

514

Kултивисана имовина

515

Нематеријална имовина

12.790

51

Основна средства

17.543

2.747

Капитал, утврђивање резултата пословања
и ванбилансна евиденција

4.840.652

Укупна пасива

5.247.742

Ванбилансна пасива

767

Издаци

4.772.304

Капитал

321311

Примања од продаје домаће финансијске
имовине

84.878

Обавезе

Вишак прихода и примања-суфицит

921
69.943

Пасивна временска разграничења

321121

Члан 4.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од
767 хиљада динара и укупни издаци у износу од 38.459 хиљада динара. На основу наведеног остварен је мањак примања у износу од 37.692 хиљаде динара.
Структуру примања и издатака приказује следећа табела
(у хиљадама динара):
Примања

2

Обавезе из пословања

Капитал

– 9.260.000 динара – средства Комесаријата за избегла и
интерно расељена лица
– 116.582 динара – средства намењена за покриће трошкова изласка службеног лица на терен
– 18.759 динара – средства која су МЗ Барич и МЗ Вукићевица добиле на име донација.

224.337

Пасивна временска разграничења
29

Укупно у
000
динара
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5

8.594

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени од продаје
нефинансијске имовине

1.491.687

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

1.419.418

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред. бр. 2)

72.269

4. Кориговање вишка прихода и примања – буџетског суфицита

14.248

а/ За део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година,
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

14.248

б/ Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних
из кредита
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања

20.916

а/ За укључивање утрошених средстава текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

20.916

6. Вишак прихода и примања – суфицит

65.601

Износ текућег буџетског суфицита у износу од 65.601
хиљаде динара састоји се од 39.611 хиљада динара наменски
опредељен за 2020. годину и 25.990 хиљада динара вишка
прихода који ће бити распоређен Трећом изменом Одлуке
о буџету Градске општине Обеновац за 2020. годину. Износ
од 39.611 хиљада динара се састоји од:
– 3.000.000 динара – Секретаријат за саобраћај Града
Београда
– 26.000.000 динара – Секретаријат за финансије Града
Београда
– 1.215.736 динара – средства од Регионалног стамбеног
развоја

Издаци за нефинансијску имовину

17.543

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

20.916

61

Отплата главнице

20.916

6

Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

20.916

Мањак примања

37.692

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна
трезора Градске општине Обреновац.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2019. године (образац 2) утврђени су:
у 000 динара

4.753

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара
до 31. децембара 2019. године, утврђени су укупни новчани
приливи у износу од 1.492.454 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.440.334 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 69.124 хиљаде динара.
Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане
одливе у 2019. години остварен је вишак новчаних прилива
у износу од 52.120 хиљадa динара.
Структура новчаних токова је:
I

Новчани прилив се састоји:

7

Текући приходи

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

9

Примања од задуживања и продаје
нефинансијске имовине
Новчани приливи (7+8+9)

II

Новчани одлив се састоји:

4

Текући расходи

5

Издаци за нефинансијску имовину

6

Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
Новчани одливи (4+5+6)

1.491.687

767
1.492.454

1.401.875
17.543
20.916
1.440.334

III

Вишак новчаних прилива

52.120

IV

Салдо готовине на почетку године

17.139

V

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6
Салдо готовине на крају године

135
69.124
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Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђен је вишак прихода и примања (буџетски суфицит) у износу од 72.269 хиљада динара, као разлика између текућих прихода и примања у износу од
1.491.687 хиљада динара и текућих расхода и издатака у износу од 1.419.418 хиљада динара. У наведеном извештају остварен је и мањак примања у износу од 20.149 хиљада динара, као разлика између примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 767 хиљада динара и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од
20.916 хиљада динара. Из наведеног произилази да је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године остварен вишак
новчаних прилива у износу од 52.120 хиљада динара.
Структура прихода и примања (у хиљадама динара):
Екон.
кл.

Општина
/ Град

Приходи и примања

71

Порези

73

Донације, помоћи и трансфери

74

Други приходи

77

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

7

Текући приходи

92
9

Из донација и
помоћи

Из
осталих
извора

1.266.810

1.266.810
93.188

79.054

49.764

93.188
128.818

2.871
1.348.735

Укупно

2.871
93.188

1.491.687

Примања од продаје финансијске имовине

767

767

Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

767

767

93.955

1.492.454

Укупни приходи и примања

1.348.735

49.764

49.764

Структура расхода и издатака (у хиљадама динара):
Екон.
кл.

Општина /
Град

Расходи и издаци

41

Расходи за запослене

187.766

42

Коришћење услуга и роба

347.330

44

Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања

Из донација и
помоћи

Из
осталих
извора

15.070

33.784

187.766

930
582.130

Укупно

396.184
930

45

Субвенције

46

Донације, дотације и трансфери

41.528

34.526

12.328
4.777

46.305

47

Социјално осигурање и социјална заштита

94.664

9.587

104.251

48

Остали расходи

30.274

7.172

37.446

4

Текући расходи

1.284.631

49.596

67.648

1.401.875

51

Основна средства

17.198

150

195

17.543

5

Издаци за нефинансијску имовину

34.384

61

Отплата главнице

20.916

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

33

1.322.745

34.417
20.916

20.916

Укупни расходи и издаци

628.993

20.916
49.746

67.843

1.440.334

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања свих буџетских корисника према економској класификацији износе у динарима:
УКУПНО ПЛАНИРАНЕ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И
ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРИКАЗУЈЕ СЛЕДЕЋА ТАБЕЛА:
Опис

Извор
финансирања

Ек. клас.

План

Остварење

%

I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2.025.152.262,00 1.492.454.209,06

1

Текући приходи

2.025.152.262,00 1.491.687.239,83

73,66

1.415.016.805,00 1.040.480.035,10

73,53

1.1.

Уступљени приходи

7

73,70

Порез на доходак грађана

01

711

549.630.842,00

491.778.295,50

89,47

Порез на зараде

01

711111

479.630.842,00

419.592.745,97

87,48

Порез на приходе од самосталних делатности

01

711121,
711122,
711123

70.000.000,00

72.185.549,53

103,12

Порез на имовину

01

713

53.686.792,00

73.239.026,66

136,42

Порез на наслеђе и поклон

01

713311

11.386.792,00

18.173.250,15

159,60

Порез на пренос апсолутних права

01

713421,
713423,
713426

42.300.000,00

55.065.776,51

130,18

Порез на добра и услуге

01

714

756.475.475,00

380.957.850,66

50,36

Накнада за супстанце које оштећују
озонски омотач

01

714548

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

01

714549

140,97
756.475.475,00

380.957.709,69

50,36
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Извор
финансирања

Опис

1.2.

Ек. клас.

План

Остварење

%

Трансфери од других нивоа власти

07

733

54.723.696,00

93.188.155,64

170,29

Текући трансфери од Града

07

733157

45.000.000,00

74.116.582,80

164,70

Текући наменски трансфери од Републике

07

733154

9.723.696,00

19.071.572,84

196,14

Приходи од имовине

01

741

500.000,00

1.316.706,64

263,34

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса

01

741511

Изворни приходи
Порез на доходак грађана

01

Порез на земљиште

500.000,00

1.316.706,64

263,34

610.135.457,00

451.207.204,73

73,95

0,00

-56.907,55

711
711147

Порез на имовину

-56.907,55

01

713

385.780.457,00

248.123.082,36

64,32

Порез на имовину

01

713121,
713122

385.780.457,00

248.123.082,36

64,32

Порез на добра и услуге

01

714

51.000.000,00

43.581.489,70

85,45

Комунална такса

01

714431,
714513,
714571,
714572,
714575

46.100.000,00

41.206.021,37

89,38

Накнада за коришћење јавне површине

01

714565,
714566,
714567

4.900.000,00

2.375.468,33

48,48

716

23.000.000,00

29.187.521,85

126,90

Комунална такса за истицање фирме
на пословном простору

01

716111

23.000.000,00

29.187.521,85

126,90

Приходи од имовине

01

741

3.000.000,00

5.405.101,92

180,17

Комунална такса

01

741531

500.000,00

585.182,03

117,04

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

01

741534

2.500.000,00

4.819.919,89

192,80

Други порези

Приходи од продаје добара и услуга

01

742

73.500.000,00

61.219.379,97

83,29

Приходи од давања у закуп

01

742152

54.000.000,00

45.171.337,97

83,65

Општинске административне таксе

01

742251

5.500.000,00

3.425.817,00

62,29

Накнада за уеђивање грађевинског земљишта

01

742253

4.000.000,00

2.497.900,00

62,45

Приходи општинских органа

01

742351

10.000.000,00

10.124.325,00

101,24

Новчане казне и одузета имовинска корист

01

743

5.000.000,00

8.657.963,07

173,16

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном
поступку

01

743353

5.000.000,00

8.657.963,07

173,16

Добровољни трансфери од физичких
и правних лица

08

744

65.255.000,00

49.764.417,21

76,26

Текући добровољни трансфери од физичких
и правних лица

08

744151

65.255.000,00

49.764.417,21

76,26

745

2.000.000,00

2.454.391,90

122,72

2.000.000,00

1.102.996,58

55,15

Мешовити и неодређени приходи

2
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Остали приходи у корист нивоа општина

01

745151

Закупнина за стан у државној својини у
корист нивоа општина

01

745152

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

03

772

1.600.000,00

2.870.764,30

179,42

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

01

772114

1.600.000,00

2.870.764,30

179,42

Примања од домаћих задуживања

12

9

Примања од отплате кредита датих домаћ. у земљи у корист нивоа општина

12

921651

1.351.395,32

0,00

766.969,23
766.969,23

1

2

1.866.593.112 1.284.630.955

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

191.880.225

187.765.156

411

Плате, додаци и накнаде запослених /
зараде/

141.795.518

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

5

6

7

8

68,82

136.106.182

117.244.046

86,14

Укупно
-план9

Укупно
-извршење10

%
извршења

%
извршења

Средства из
осталих
извора
-извршење-

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Средства из
осталих
извора
-план-

3

4

%
извршења

Средства из
буџета
-извршење-

ОПИС

Средства из
буџета
-план-

Члан 8.
Укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке свих буџетских корисника према економској класификацији и
извору финансирања приказује следећа табела:

11

2.002.699.294

1.401.875.001

70,00

97,86

191.880.225

187.765.156

97,86

140.678.615

99,21

141.795.518

140.678.615

99,21

25.910.000

24.030.307

92,75

25.910.000

24.030.307

92,75

5.903.424

5.842.449

98,97

5.903.424

5.842.449

98,97

414

Социјална давања запосленима

17.627.535

16.587.638

94,10

17.627.535

16.587.638

94,10

415

Накнаде трошкова за запослене

60.000

42.728

71,21

60.000

42.728

71,21
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2

3

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

4

5
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6

7

8

583.748

583.419

48.854.027

97,39

458.865.259

396.184.755

86,34

0,00

44.162.878

39.841.940

90,22

583.748

583.419

99,94

408.704.084

347.330.728

84,98

50.161.175

44.156.887

39.841.940

90,23

5.991

9

10

11
99,94

370.496

195.063

52,65

370.496

195.063

52,65

89.412.542

75.868.010

84,85

151.044

151.043

100,00

89.563.586

76.019.053

84,88

246.631.427

207.342.614

84,07

29.650.283

29.650.282

100,00

276.281.710

236.992.896

85,78

Текуће поправке и одржавање

12.151.764

10.259.954

84,43

17.808.689

17.062.629

95,81

29.960.453

27.322.582

91,20

426

Материјал

15.980.968

13.823.148

86,50

2.545.168

1.990.073

78,19

18.526.136

15.813.221

85,36

44

ОТПЛАТА КАМАТА

930.029

930.027

100,00

930.029

930.027

100,00

441

Отплата домаћих камата

100,00

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

930.029

930.027

100,00

930.029

930.027

1.042.013.545

582.138.794

55,87

62.537.082

46.853.715

74,92

1.104.550.627

628.992.510

56,95

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

979.463.585

555.651.866

56,73

57.937.082

42.253.715

72,93

1.037.400.667

597.905.582

57,63

454

Субвенције приватним предузећима

62.549.960

26.486.928

42,35

4.600.000

4.600.000

67.149.960

31.086.928

46,29

46

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

48.116.153

41.528.100

86,31

4.776.981

4.776.981

100,00

52.893.134

46.305.081

87,54

463

Трансфери осталим нивоима власти

30.293.822

24.273.333

80,13

4.776.981

4.776.981

100,00

35.070.803

29.050.313

82,83

464

Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање

1.610.000

1.380.000

85,71

1.610.000

1.380.000

85,71

465

Остале дотације и трансфери

16.212.331

15.874.768

97,92

16.212.331

15.874.768

97,92

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

136.137.298

94.664.057

69,54

11.458.208

9.586.587

83,67

147.595.506

104.250.644

70,63

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

136.137.298

94.664.057

69,54

11.458.208

9.586.587

83,67

147.595.506

104.250.644

70,63

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

38.802.443

30.274.093

78,02

7.172.736

7.172.736

100,00

45.975.179

37.446.829

81,45

481

Дотације невладиним организацијама

26.312.268

22.788.117

86,61

6.507.500

6.507.500

100,00

32.819.768

29.295.617

89,26

482

Порези, обавезне таксе и казне

236.000

201.712

85,47

236.000

201.712

85,47

483

Новчане казне и пенали по решењима
судова

2.919.411

2.490.865

85,32

2.919.411

2.490.865

85,32

485

Накнада штете нанете од стране државних органа

9.334.764

4.793.399

51,35

10.000.000

5.458.635

54,59

49

РЕЗЕРВЕ

9.335

0

9.335

0,00

499

Средства резерве

9.335

0

9.335

0,00

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

17.664.144

17.197.875

97,36

345.000

345.000

100,00

18.009.144

17.542.875

97,41

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

17.664.144

17.197.875

97,36

345.000

345.000

100,00

18.009.144

17.542.875

97,41

512

Машине и опрема

4.487.344

4.407.795

98,23

345.000

345.000

100,00

4.832.344

4.752.795

98,35

515

Нематеријална имовина

13.176.800

12.790.080

97,07

13.176.800

12.790.080

97,07

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

20.916.310

20.916.309

100,00

20.916.310

20.916.309

100,00

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

20.916.310

20.916.309

100,00

20.916.310

20.916.309

100,00

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

20.916.310

20.916.309

100,00

20.916.310

20.916.309

100,00

1.905.173.566 1.322.745.139

69,43

2.041.624.748,00

1.440.334.185,26

70,55

6

УКУПНО

Члан 9.
Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине
Обреновац за 2019. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1);
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануара 2019.
до 31. децембра 2019. године (Образац 2);
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године
(Образац 3);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године (Образац 4);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2019. до 31. децембра 2019. године (Образац 5);
6. Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења за период 1. јануара 2019. године до
31. децембра 2019. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године;

665.236

136.451.182

665.236

117.589.046

86,18

9. Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2019. годину;
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године;
11. Извештај Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Обреновац за 2019. године.
Извештаји из тач. 6–10. су саставни делови Извештаја о
извршењу буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину.
Члан 10.
Завршни рачун буџета Градске општине Обреновац за
2019. годину доставити Граду Београду – Секретаријату за
финансије.
Члан 11.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-2, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 24. став
1. тачке 40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и
144/19 – исправка) и члана 14. став 2. Одлуке о организацији и раду органа Градске општине Обреновац у ратном
и ванредном стању бр. V-01 С.П. бр. 80-7/2020 од 9. априла
2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И ПОТВРЂИВАЊУ ВАЖЕЊА АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛО
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ
СТАЊА
I. Даје се сагласност и потврђује важење аката из надлежности Скупштине Градске општине Обреновац које је донело Веће Градске општине Обреновац за време ванредног стања које је трајало од 15. марта до 6. маја 2020. године и то на:
1. Другу измену Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2020. годину, VII-02 бр. 020-3/43 од 10. априла
2020. године („Службени лист Града Београда”, број 39/20) и
2. Прву измену и допуну Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији градске општине
Обреновац за 2020. годину, VII-02 бр. 020-3/44 од 10. априла
2020. године.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 143, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 24. став
1. тачка 29. и члана 53. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 27. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 102/16 – пречишћен текст и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Обреновац
на период од четири године:
1. Новица Филиповац, професор историје у пензији из
Обреновца,
2. Алекса Ивошевић, специјалиста – струковни инжењер за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
из Барича и
3. Драган Младеновић, инжењер организације рада из
Барича.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-106, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.

25. март 2021.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, сходно члану 29. став 1.
тачка 3, члану 41. став 1. тачка 5. и став 3, члану 42. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и одредбама Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова
за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20),
а на основу члана 24. став 1. тачке 32. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) на предлог
председника градске општине донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. Образује се Штаб за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац (у даљем тексту: Штаб), као
оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама.
Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и
29 чланова.
У Штаб се именују:
– за команданта:
– Мирослав Чучковић, председник градске општине Обреновац, по положају;
– за заменика команданта:
– Милош Станојевић, заменик председника градске општине Обреновац;
– за начелника:
Милета Јовичић, пуковник полиције, у МУП – Сектору
за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду
за чланове:
1. Радован Манојловић, помоћник председника градске
општине Обреновац;
2. Драган Блажић, помоћник председника градске општине Обреновац;
3. Милан Марошанин, в.д. директора ЈКП „Обреновац”
из Обреновца;
4. Славко Берић, в.д. директора ЈП за изградњу Обреновца;
5. Бранко Матић, директор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац;
6. Борис Ивковић, директор ЈП „Топловод” Обреновац;
7. Иван Јегоровић, директор ЈП СКЦ „Обреновац”;
8. Игор Вујичић, директор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац;
9. Светозар Андрић, директор ЈП ЗЖС Обреновац;
10. Петар Петровић, директор ЈП „Пословни простор”
Обреновац;
11. Др Обрад Исаиловић, директор Дома здравља „Обреновац”;
12. Горан Недељковић, начелник Полицијске станице
Обреновац;
13. Звездан Павловић, командир Ватрогасно спасилачке
јединице Обреновац;
14. Момчило Јанић, директор, ОДС „ЕПС Дистрибуција”
– Огранак Обреновац;
15. Милан Драгутиновић, руководилац Сектора за управљање ризицима ЈП Електропривреда Србије – Огранак
ТЕНТ;
16. Бобан Ивановић, шеф Службе БЗР и ЗОП у ЈП Електропривреда Србије – Огранак ТЕНТ;
17. Ана Гољић, директорка Центра за социјални рад –
Обреновац;
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18. Зоран Суботић, руководилац ГЦСР – одељење Обреновац;
19. Иван Кузмић, шеф радне јединице Обреновац ЈВП
Београдводе;
20. Др Радослав Милошевић, специјалиста ургентне медицине и начелник службе;
21. Дивна Сокић, секретар Црвеног крста Обреновац;
22. Љубица Веселиновић, војни службеник МО, Регионалног центра МО;
23. Предраг Гаврић, руководилац пословне организације
„Ласта” Обреновац;
24. Томислав Кнежевић, шеф сектора општих и административних послова СП „Стрела” Обреновац;
25. Милорад Косановић, начелник Управе Градске општине Обреновац;
26. Предраг Јовановић, члан Већа Градске општине Обреновац;
27. Милош Станковић, члан Већа Градске општине Обреновац;
28. Иван Стојић, члан Већа Градске општине Обреновац;
29. Милорад Бођан, члан Већа Градске општине Обреновац.
Штаб ће из реда својих чланова посебним актом одредити координаторе оперативних активности за случај природних непогода, поплаве, клизишта, земљотреса, снежних
наноса и других појава и акцесних ситуација.
II. Командант Штаба је члан Градског штаба у проширеном саставу.
III. Штаб по потреби, посебним актом образује помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања.
IV. Штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и
деловодник, у складу са посебним законом.
V. Штаб обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово
унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама.
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне
ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у
обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на
усвајање;
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13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање
специфичних задатака из области заштите и спасавања;
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите;
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у градској општини и јединицама локалне самоуправе;
16) предлаже субјекте од посебног значаја за градску општину;
17) обавља и друге послове у складу са законом.
Члан Штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци.
VI. Послови из тачке V овог решења финансирају се из
средстава буџета Градске општине Обреновац у складу са
законом.
VII. Стручне и административно техничке послове за
потребе рада Штаба обављаће Одељење за општу управу
Управе Градске општине Обреновац и Кабинет председника
градске општине Обреновац у сарадњи са начелником Штаба и Управом за ванредне ситуације у Београду.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење Скупштине Градске општине Обреновац о образовању
Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац VII-01бр.020-70 од 27. маја 2016. године
са свим каснијим изменама и допунама истог.(„Службени
лист Града Београда”, бр. 54/16, 85/16, 103/16, 103/17, 36/18,
113/18 и 21/19).
IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-101, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 69. 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 29. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Обреновац” („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и
9/17) и члана 102. Пословника Скупштине Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 –
пречишћен текст и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Даје се сагласност на Прву измену и допуну Статута
Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО
бр. 3-5/2020 на седници одржаној 14. септембра 2020. године.
1. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске Општине Обреновац
VII-01 бр. 020-165, 2. октобра 2020. године
Заменица председника
Јелица Грчић, ср.
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Број 20 – 15

САДРЖАЈ

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације подручја између улица: Браће Јерковић,
Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Нове кумодрашке,
Дарвинове и Браће Јерковић, градска општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

1

2

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – –
Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о
Управи Градске општине Обреновац – – – – – – – –

4
4
4
5

Одлука о седмој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова
органа и радних тела Скупштине и других органа
Градске општине и платама и накнадама изабраних,
именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одређивању подручја за држање домаћих животиња на територији градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину– – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности и потврђивању
важења аката из надлежности Скупштине Градске
општине Обреновац које је донело Веће градске општине за време ванредног стања – – – – – – – – – –
Решење о избору три члана Већа Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац – –
Решење о давању сагласности на Прву измену и
допуну Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

5
6
7

12
12
12
13
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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

