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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

 

 

Информатор градске општине Обреновац  се објављује сагласно одредбама члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 

54/07,104/2009 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа   („Службени 

гласник РС“ бр. 57/05 и 68/10). 

 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

 

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које 

поседује градска општина Обреновац у оквиру делокруга рада. 

 

Информатор се објављује у електронској верзији на Интернет презентацији градске општине 

Обреновац www.obrenovac.rs , а на захтев заинтересованог лица може се снимити на медиј 

заинтересованог лица или одштампати текст Информатора, уз накнаду нужних трошкова. 

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у градској 

општини Обреновац је Mилица Стојановић , шеф кабинета, email: milica.stojanovic@obrenovac.org.rs 

 

 

Информатор је објављeн ___________2014. године, а ажуриран _____________. године. 
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2. СПИСАК ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕЛОКРУГ РАДА И КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У 

ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

2.1. Табела прописа 

 

У табели је представљен преглед прописа које примењују органи / службе и јавна предузећа у 

вршењу својих активности.  

 

Ред. 

бр. 
 

Активност 
Закон-пропис Извршилац 

Изворни и поверени послови градске општине 

1. 

-Доноси програме и спроводи 

пројекте развоја градске општине 

и стара се о унапређењу општег 

оквира за привређивање у 

градској општини, у складу са 

актима града; 

-доноси стратегије од локалног 

значаја у складу са актима града 

 

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" број 119/12, 116/13 – аутентично 

тумачење и 44/14 – др. Закони) 

- Закон о комуналним делатностима  ("Сл. 

гласник РС" број 88/11) 

- Закон о заштити животне средине ("Сл. 

гласник РС" број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) 

- Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13 ) 

- Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

-Скуптшина градске 

општине и -јавна и 

јавно комунална 

предузећа чији је 

оснивач градска 

општина и  

-Одељење за буџет, 

финансије, привреду и 

друштвене делатности 

 

2. 

Доноси буџет и завршни рачун 

буџета градске општине 

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник 

РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13- исправка и 108/13, 142/14) 

- Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

- Правилник о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем (''Сл.гласник РС'' број 

103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 
48/13, 61/13, 63/13 - ispravka, 106/13, 
120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 
128/14, 131/14) 

Припрема Одељење за 

буџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности 

предлог утврђује Веће 

градске општине а  

доноси Скупштина 

градске општине 

3. 

Даје мишљење на нацрте 

просторног и урбанистичких 

планова које доноси град, за 

подручје градске општине 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14)) 
- Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

мишљење припрема 

Одељење за 

урбанизам и ком. 

грађ. послове, Веће 

утврђује предлог а 

доноси Скупштина 

градске општине 

4. 

Оснива месне заједнице и друге 

облике месне самоу-праве, по 

прибављеном мишљењу грађана 

-Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС" број 129/07 и 83/14) 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

-Одлука о месним заједницама на територији 

градске општине Обреновац ("Сл. лист града 

Београда" број 25/09, 14/12 и 34/12) 

припрема Служба за 

скупштинске послове 

и прописе а одлуку 

доноси Скупштина 

градске општине 

5. 

-Обезбеђује услове за обављање и 

развој комуналних делатности  на  

подручју градске општине (осим  

јавног  линијског  превоза 

путника) и за њихово обављање 

оснива јавна предузећа; 

-Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" број 119/12, 116/13 – аутентично 

тумачење и 44/14 – др. Закони) 

- Закон о комуналним делатностима  ("Сл. 

гласник РС" број 88/11) 

-Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник 

- Скупштина градске 

општине и 

-јавна и јавна 

комунална предузећа 

чији је оснивач  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08570901.html%26path%3D08570901.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08628901.html%26path%3D08628901.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08688201.html%26path%3D08688201.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09024301.html%26path%3D09024301.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09053101.html%26path%3D09053101.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09347101.html%26path%3D09347101.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09511201.html%26path%3D09511201.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09590901.html%26path%3D09590901.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09620101.html%26path%3D09620101.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09885301.html%26path%3D09885301.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09953401.html%26path%3D09953401.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10056101.html%26path%3D10056101.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10288501.html%26path%3D10288501.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10367701.html%26path%3D10367701.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10534801.html%26path%3D10534801.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10597701.html%26path%3D10597701.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10611701.html%26path%3D10611701.html%26query%3DPravilnik+o+standardnom+klasifikacionom+okviru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
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- обезбеђује, организује и 

спроводи управљање кому- 

налним отпадом на подручју 

градске општине  
 
 
 

РС" број 36/09 и 88/10) 

- Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке 

о оснивању Jавног предузећа за изградњу 

Обреновца („Службени лист града Београда“, 

број 12/13 и 49/13) 

- Одлуке о промени оснивачког акта – 

Одлуке о организовању Јавног комуналног 

предузећа „Обреновац“ из Обреновца 

(„Службени лист града Београда“, број 12/13) 

- Одлуке о промени оснивачког акта –Одлуке 

о оснивању Jавног комуналног предузећа 

„Водовод и канализација“ Обреновац 

(„Службени лист града Београда“, број 12/13) 

- Одлуке о промени оснивачког акта – 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Топловод“ Обреновац 

(„Службени лист града Београда“, бр. 12/13) 

- Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке 

о оснивању Jавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Обреновац („Сл. лист 

града Београда, број 80/14-пречишћен текст) 

 

а) сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 

 

-Одлука о снабдевању града водом ("Сл. лист 

града Београда" број 15/85...11/05) 

-Одлука о пречишћавању и дистрибуцији 

воде ("Сл. лист града Београда" број 23/05, 

2/11 и 29/14)  

 

ЈКП “Водовод и 

канализација“ 

Обреновац 

 

 

 

б) пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 
 

-Одлука о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода на територији 

града Београда ("Сл. лист града Београда" 

број 6/10 и 29/14) 

 

 

в) иградња и одржавање 
грађевинских и 
инфраструктурних објеката, 
постројења и опреме вод. и 
канализационог система 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/12) 

 

 

а)дистрибуција топлотне енергије 

(снабдевање паром и топлом 

водом) 

-Одлука о снабдевању топлотном енергијом 

у граду Београду ("Сл. лист града Београда" 

број 43/07, 2/11 и 29/14) 

ЈКП „Топловод“ 

Обреновац 

30.12.2014. 
 

б) адаптација и санација, 

одржавање и реконструкција 

постојећих и изградња нових 

објеката топлификационог 

система 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/12) 

 

 

а) одржавање чистоће у граду и 

насељима, чишћење и прање 

улица..., одржавање депонија 

 

-Одлука о општем уређењу града (са 18 

измена) ("Сл. лист града Београда" број 

32/87....24/06) 

-Одлука о одржавању чистоће (престали да 

важе чл. 20, 21, 44 и 50- Видети Одлуку 

6/10), 8"Сл. лист града Београда" број 27/02, 

11/05, 6/10- др. одлука, 2/11, 10/11-др. 

одлука, 42/12, 31/13 и 44/14) 

- Одлука о уређивању обављања појединих 

послова у комуналној делатности одржавања 

чистоће на територији општине Обреновац 

("Сл. лист града Београда" број 1/05, 21/05, 

27/05, 10/08 и 14/09) 

-Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник 

РС" број 36/09 и 88/10) 

ЈКП „Обреновац“ 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
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-Правилник о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада ("Сл. гласник РС" број 

56/10)  

-Правилник о методологији за прикупљање 

података о саставу и количинама комуналног 

отпада на територији јединице локалне 

самоуправе "Сл. гласник РС" број 61/10)  

 

б)изградња, одржавање и 

опремање пијаца и пружање 

услуга на њима 

-Одлука о пијацама ("Сл. лист града 

Београда" број 9/01, 11/05, 23/05, 2/11 и 

34/14) 

 

в) уређивање паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних 

површина 

 

-Одлука о уређивању и одржавању паркова, 

зелених и рекреационих површина ("Сл. лист 

града Београда" број 12/01, 15/01, 11/05, 

23/05, 29/07, 2/11 и 44/14) 

 
г) одржавање јавних бунара, 

чесми, купатила, сатова и WC-а 

 

 

д) уређивање и одржавање 

гробаља и сахрањивање 

 

-Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. 

гласник РС" број 20/77... 101/05, 120/12-УС, 

84/13-УС) – 

Одлука о уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању ("Сл. лист града Београда" број 

27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12 и 44/14) 

- Одлука о уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању на територији градске општине 

Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 

18/05) 

 

ђ) текуће и инвестиционо 

одржавање стамбених зграда, по 

уговору 

-Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. 

гласник РС" број 44/95, 46/98, 1/01-УС, 

101/05-др закон, 27/11-УС, 88/11) 

 -Одлука о посебној накнади за одржавање 

стамбених зграда за Београд ("Сл. лист града 

Београда" број 6/96) 

- Одлука о посебној накнади за одржавање 

стамбених зграда за Обреновац ("Сл. лист 

града Београда" број 15/96) 

 

а) управљање и одржавање 

јавних паркиралишта и јавних 

гаража 

 

-Закон о комуналним делатностима  ("Сл. 

гласник РС" број 88/11) 

-Одлука о јавним паркиралиштима ("Сл. лист 

града Београда" број 12/10 – пт, 37/11, 42/11-

исп, 11/14, 30/14 и 34/14) 

- Одлука о јавним паркиралиштима на 

територији градске општине Обреновац ("Сл. 

лист града Београда" број 4/13-преч. текст) 

ЈКП „Паркинг сервис“ 

 

 

а) стара се о изградњи, 

одржавању, управљању и 

коришћењу сеоских, пољских и 

других некатегорисаних путева 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/12) 

-Одлука о улицама, локалним и 

некатегорисаним путевима 

("Сл. лист града Београда" број 3/01 и 15/05) 

-Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС" 

број 101/05 , 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) 
ЈП за изградњу 

Обреновца 

 

б) изградња спортских терена и 

дечјих игралишта, инвестиционо 

уређивање и одржавање паркова, 

зелених, рекреационих и других 

јавних површина, објеката јавне 

расвете, јавних паркиралишта и 

гробаља 

-Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/12) 

 

 
в)припрема предлог програма 

уређења и давања у закуп 

-Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
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грађевинског земљишта до 800м
2
 

бруто површине 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

 

г) предлаже мере за уређење и 

одржавање спољног изгледа 

пословних и стамбених зграда и 

води евиденцију о начину 

организовања послова одржавања 

стамбених згра-да 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

 

6. 

Уређује и обезбеђује коришћење 

пословног простора којим 

управља, утврђује висину 

накнаде за коришћење пословног 

простора и врши надзор над 

коришћењем пословног простора 

-Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 

број 72/11, 88/13 и 105/14) 

-Одлука о одређивању начина и критеријума 

за доделу у закуп пословног простора чији је 

корисник градска општина Обреновац ("Сл. 

лист града Београда" број 8/07, 23/07 и 3/09)  

-Одлука о зонирању и утврђивању закупнина 

за зидани пословни простор ("Сл. лист града 

Београда" број 8/07) 

-Одлука о утврђивању закупнина за пословни 

простор на отвореном тржном центру 

Обреновац, ("Сл. лист града Београда" број 

8/07) 

 

 

Скупштина градске 

општине уређује 

поступак доделе у 

закуп а Управни 

одбор ЈП "Пословни 

простор" одређује 

висину закупнине уз 

сагласност 

Скупштине 

7. 

-Прати стање и предузима мере 
за заштиту и унапређење животне  
средине на подручју градске 
општине,  
-доноси и спроводи акционе и 
санационе планове од значаја за 
заштиту животне средине на 
свом подручју, у складу са 
актима града и  

-стара се и обезбеђује услове за 

очување, коришћење и 

унапређење подручја са 

природним лековитим својствима 

-Закон о заштити животне средине ("Сл. 

гласник РС" број 135/04, 36/09, 72/09- др. 

закон, 43/11-УС)  

Скупштина градске 

општине,  

ЈП за заштиту и 

унапређење животне 

средине на територији 

градске општине 

Обреновац и  

други органи градске 

општине и јавних 

предузећа чији је 

оснивач градска 

општина 

8. 

-Отуђује  и  даје  у  закуп  

грађевинско  земљиште  у  јавној  

својини,  у  складу  са  законом  и  

одлуком  града,  ради изградње 

објеката до 800 m2   бруто 

развијене грађевинске површине,  

осим  отуђења  и  давања  у  закуп  

грађевинског земљишта 

непосредном погодбом у 

поступку легализације; -решава 

по захтевима за поништај 

правоснажног решења о 

изузимању из поседа градског 

грађевинског земљишта;  

-решава по захтевима за 

престанак права коришћења 

грађевинског земљишта за које је 

решење о давању на коришћење 

ради изградње, односно 

последњу измену решења донео 

надлежни орган градске општине 

-Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 

број 72/11, 88/13 и 105/14) 

- Одлука о грађевинском земљишту града 

Београда ("Сл. лист града Београда" број 

23/10) 

 

-Скупштина градске 

општине  

-председник градске 

општине и  

-Одељење за 

имовинско правне и 

стамбене 

послове и  

-Дирекција за грађ. 

земљ. и изградњу 

Београда 

 

9. 

-Издаје грађевинску дозволу за 

изградњу и реконструкцију 

саобраћајница и објеката 

линијске, односно комуналне 

инфраструктуре на свом 

подручју; 

- издаје информацију о локацији 

-Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 

US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

- Закон о општем управном поступку ("Сл. 

лист СРЈ" број 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник 

Одељење за урбанизм 

и комунално 

грађевинске послове 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
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и локацијску дозволу за објекте 

за које издаје грађевинску 

дозволу  

РС" број 30/10)  

- одговарајући урбанистички план и 

- Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

 

10. 

Доноси решење у првом степену 

о грађевинској дозволи за 

изградњу или реконструкцију 

објеката до 800 m
2
  развијене 

грађевинске површине и 

претварању заједничких бруто 

просторија  у  стамбени,  односно  

пословни  простор,  осим у  

поступцима  легализације  

објеката  на  територији  града 

-Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

- Закон о општем управном поступку ("Сл. 

лист СРЈ" број 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник 

РС" број 30/10)  

- одговарајући урбанистички план и 

- Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

 

Одељење за урбанизм 

и комунално 

грађевинске послове 

 

11. 

Одлучује о постављању и 

уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера 

на површинама јавне намене 

(киосци, летње и зимске баште, 

тезге и други покрет ни 

мобилијар), у складу са прописом 

града 

 

-Одлука о условима и начину постављања 

привремених објеката на јавним површинама 

у Београду ("Сл. лист града Београда" број 

31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) 

-Одлука о постављању тезги и других 

покретних привремених објеката ("Сл. лист 

града Београда" број 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 

61/09, 24/10, 10/11 и 69/14) 

- Правилник о типу, величини, изгледу и 

врсти материјала покретних објеката("Сл. 

лист града Београда" број 8/06) 

- Правилник о постављању баште 

угоститељског објекта на јавној површини 

("Сл. лист града Београда" бр.  36/07, 2/08, 

8/2008) 

Одељење за урбанизм 

и комунално 

грађевинске послове 

на предлог 

овлашћених комисија 

12. 

Спроводи поступак исељења 

бесправно усељених лица у 

станове  и  заједничке  просторије  

у  стамбеним  зградама 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08,  6/10 и 23/13) 

- Закон о општем управном поступку ("Сл. 

лист СРЈ" број 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник 

РС" број 30/10) 

-Закон о становању ("Сл. гласник РС" број 

50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 

47/94,48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 

101/05, 99/11) 

Одељење за урбанизм 

и комунално 

грађевинске послове 

 

13. 

-Стара се о одржавању 

комуналног реда у градској 

општини и спроводи прописе 

којима се уређује комунални ред 

- врши инспекцијски надзор у 

комуналној области, у складу са 

посебном одлуком Скупштине 

града 

-Одлука о комуналној инспекцији ("Сл. лист 

града Београда" број 18/92...11/05 и 29/14) и 

др. прописи из ове области 
Одељење за 

инспекцијске послове 

комунална инспекција 

14. 

Послови инспекцијског надзора 

над изградњом објеката за које 

грађевинску дозволу издаје 

градска општина 

 

Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', број 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - 
US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 
98/13 - US, 132/14, 145/14) 
 

 

Одељење за 

инспекцијске послове-

грађевинска 

инспекција 

15. 

-Одлучују о називима улица, 

тргова, заселака и других делова 

насељених места 

-одлучује о подизању споменика, 

постављању спомен-плоча или 

скулптуралних дела на подручју 

градске општине, у складу са 

прописима града.  

 

 

-Одлука о утврђивању назива улица и тргова 

на територији града Београда ("Сл. лист 

града Београда" број 7/94...12/04) 

- Одлука о подизању и одржавању споменика 

и скулптуралних дела на територији града 

Београда ("Сл. лист града Београда" број 

3/00) 

- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС" број 129/07, 83/14-др. закон) 

Скупштина градске 

општине на предлог 

надлежне комисије уз 

сагласност надлежног 

министарства и 

Завода за зашт. 

споменика културе 

града Београда 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06868101.html%26path%3D06868101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06921201.html%26path%3D06921201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07679201.html%26path%3D07679201.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D08096501.html%26path%3D08096501.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09179401.html%26path%3D09179401.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09472101.html%26path%3D09472101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09521301.html%26path%3D09521301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D09829101.html%26path%3D09829101.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10624301.html%26path%3D10624301.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D10663001.html%26path%3D10663001.html%26query%3DZakon+o+planiranju%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D
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16. 

-Прати стање и стара се о 

одржавању (осим капиталног) 

дечјих вртића и основних школа;  

-прати упис у први разред 

основне или специјалне школе и 

редовно похађање наставе у 

основним школама и покреће 

прекршајни поступак против 

родитеља, односно старатеља 

-у сарадњи са образовно-

васпитном установом утврђује 

мере и активности заштите и 

безбедности деце, односно 

ученика за време остваривања 

образовно васпитног рада и 

других активности које 

организује установа,  

-организује послове који се 

односе на: превоз деце и њихових 

пратилаца ради похађања 

припремног  предшколског  

програма  на  удаљености  већој 

од 2 km и ученика основне школе 

на удаљености већој од 4 km од 

седишта школе; превоз, смештај 

и исхрану деце и ученика  са  

сметњама  у  развоју,  без  обзира  

на  удаљеност места становања 

од школе; превоз ученика на 

републичка и међународна 

такмичења 

-Закон о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09, 

52/11 и 55/13) 

-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

број 124/12) 

- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС" број 

65/13) 

Установе дечје 

заштите и основног 

образовања,  

-Скупштина градске 

општине, 

- председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине и  

-Одељење за буџет, 

финансије, привреду и 

друш. делатности 

17. 

-Подстиче развој културно-

уметничког ставаралаштва и 

аматеризма на свом подручју,  

-обезбеђује услове за одржавање 

културних манифестација од 

значаја за градску општину и 

- у циљу задовољавања потреба 

грађана са подручја градске 

општине може оснивати установе 

културе;  

-Закон о култури ("Сл. гласник РС" број 

72/09) 

-Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС" 

број 79/05-др.закон, 83/14-др.закон) 

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" број 119/12, 116/13 – аутентично 

тумачење и 44/14 – др. закони) 

-ЈП СКЦ 

-Скупштина градске 

општине  

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине и  

-Одељење за буџет, 

финансије, привреду и 

друш. делатности 

 

18. 

-Учествује у изградњи и 

одржавању спортских објеката 

установа чији је оснивач градска 

општина;  

-прати потребе и стара се о 

задовољавању потреба грађана у 

области спорта на подручју 

градске општине; -учествује у 

реализацији система школског 

спорта у градској општини и 

обезбеђује услове за 

организовање и одржавање 

спортских такмичења и 

манифестација од значаја за 

градску општину;  

-обезбеђује услове за реализацију 

програма установа и 

омладинских организација на 

подручју градске општине и 

- у циљу задовољавања потреба 

грађана са подручја градске 

општине може основати установе 

у области спорта 

-Закон о спорту ("Сл. гласник РС" број 52/96 

и 101/05) 

-Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС" 

број 79/05) 

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" број 119/12, 116/13 – аутентично 

тумачење и 44/14 – др. закони) 

 

-Скупштина градске 

општине  

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине и  

-Одељење за буџет, 

финансије, привреду и 

друш. делатности 

-ЈП СКЦ 
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19. 

-спроводи стратегију и акциони 

план политике за младе града;  

-доноси акциони план за младе 

градске општи-не, у складу са 

стратегијом и акционим планом 

града; 

-може да оснује, прати и 

обезбеђује функционисање 

Канцеларије за младе;  

 

- Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

Скупштина градске 

општине  

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине и  

-Управа градске 

општине -Одељење за 

буџет, финансије, 

привреду и друш. 

делатности 

20. 

Стара се о развоју  
-угоститељства, 
-занатства, 
-туризма 
-трговине на подручју градске 
општине и 
- може основати туристичку 
организацију ради промовисања 
туризма на подручју градске 
општине  
 

-Закон о туризму ("Сл. гласник РС" број 

36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12) 

- Закон о приватним предузетницима ("Сл. 

гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник 

РС", бр. 19/91, 46/91, 31/93 -одлука УСРС, 

39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 

101/2005 - др.закон, 55/2004 - др. закон и 

61/2005 - др. закон) 

- Закон о привредним друштвима ("Сл. 

гласник РС" број 36/11, 99/11 и 83/14-

др.закон) 

-Одлука о радном времену у одређеним 

делатностима и на одређеним пословима на 

територији градске општине Обреновац ("Сл. 

лист града Београда" број 7/05 – пречишћен 

текст) 

Скупштина градске 

општине и 

-Веће градске 

општине и  

-Управа градске 

општине -Одељење за 

буџет, финансије, 

привреду и друш. 

делатности 

21. 

Спроводи мере заштите, 

коришћења и уређења 

пољопривредног земљишта на 

подручју градске општине 

утврђене актима града;  

 

-Закон о пољопривреди и руралном развоју 

("Сл. гласник РС" број 41/09 и 10/13-др. 

закон) 

- Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. 

гласник РС" број 62/06, 65/08 и 41/09) 

- Закон о сточарству ("Сл. гласник РС" број 

41/09 и 93/12) 

-Скупштина градске 

општине, 

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине и  

-Управа градске 

општине -Одељење за 

буџет, финансије, 

привреду и друш. 

делатности 

22. 

Учествује у заштити и спасавању 
људи, материјалних и културних 
добара и животне средине у 
ванредним  
ситуацијама и ублажавању и 
отклањању њихових последи-ца, 
у складу са законом и актима 
града 

-Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. 

гласник РС" број 111/09) 

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине  

-Штаб 

-Одељење за буџет, 

финансије, привреду и 

друш. делатности 

23. 

Управља имовином градске 

општине, користи средства у 

државној својини и стара се о 

њиховом очувању и увећању у 

складу са законом 

-Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 

број 72/11, 88/13 и 105/14) 

-Одлука о јавном правобранилаштву 

општине Обреновац ("Сл. лист града 

Београда" број 103/14) 

-Скупштина градске 

општине, 

-председник градске 

општине 

- општинско јавно 

правобранилаштво и 

други органи и јавна 

предузећа градске 

општине 

24. 

Организује вршење послова 
правне заштите својих права и 
интереса 
 

-Одлука о јавном правобранилаштву 

општине Обреновац ("Сл. лист града 

Београда" број 103/14) 

Закон о јавном правобранилаштву (Сл. 

гласник РС бр. 55/14) 

- општинско јавно 

правобранилаштво 

25. 

Обезбеђује пружање правне 
помоћи грађанима за 
остваривање њихових права 

 

Одлука о пружању правне помоћи (Сл. лист 

града Београда" број 3/01)  

Одељење за општу 

управу и 

Одсек за општу 

управу и правну 

помоћ 
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26. 

Образује органе, организације и 
службе за потребе градске 
општине и уређује њихову 
организацију и рад и оснива јавна 
предузећа и друге организације  

 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

-Одлука о управи градске општине 

Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 

17/11-п.т, 42/11, 55/12 и 76/13) и други 

прописи 

-Скупштина градске 

општине, предлаже 

Веће градске општине 

а израђује Служба за 

скупш. послове и 

прописе 

 

27. 

Уређује  организацију  и  рад  
мировних  већа;  
 

-Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС" број 129/07, 83/14-др. закон) 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

Савети (29) месних 

заједница а обрађује 

Служба за скупш. 

послове и прописе 

 

28. 

-Помаже развој различитих 
облика самопомоћи и 
солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са 
лицима која су суштински у 
неједнаком положају са осталим 
грађанима и  
-подстиче активности и пружа 
помоћ организацијама инвалида и 
другим социјално-хуманитарним 
организацијама на подручју 
градске општине 

 

- Закон о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. 

гласник РС" број 36/09 и 32/13) 

- Закон о забрани дискриминације ("Сл. 

гласник РС" број 22/09) 

-Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник 

РС" број 24/11) 

- Одлука о правима у социјалној заштити 

Београда ("Сл. лист града Београда" број 

23/05, 4/07, 61/09, 60/10, 37/10 и 10/11) 

-Закон о правима бораца, војних инвалида и 

чланова њихових породица ("Сл. гласник 

СРС" бр. 54/89 и "Сл. гласник РС" бр. 

137/2004  и 69/12-УС)  

-Закон о правима цивилних инвалида рата 

("Сл. гласник РС" бр. 52/96)  

-Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС" 

18/92, 42/02 и 30/10) 

-Закон о борачком додатку ("Сл. СФРЈ" бр. 

67/72... 42/90) НЕВАЖЕЋИ ПРОПИС 

-Скупштина градске 

општине 

-председник градске 

општине 

-Веће градске 

општине  

-Одсек за борачко-

инвалидску  заштиту, 

избеглице  и 

друштвене делатности 

 

29. 

Стара се о остваривању, заштити 
и унапређењу људских права и 
индивидуалних и колективних 
права припадника националних 
мањина и етничких група 

 

-Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС" 

број 98/06) 

-Закон о заштити права и слобода 

националних мањина ("Сл. лист СРЈ" бр. 

11/02) 

-Закон о националним саветима националних 

мањина ("Сл. гласник РС" број 72/09, 20/14-

УС, 55/14) 

 

30. 

Може да установи заштитника 

грађана за градску општину;  

 

-Закон о заштитнику грађана ("Сл. гласник 

РС" број 79/05, 54/07) 

-Статут града Београда ("Сл. лист града 

Београда" број 39/08, 6/10 и 23/13) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

-Скупштина градске 

општине, 

31. 

Стара се о јавном обавештавању 
о питањима од значаја за живот и 
рад грађана на подручју градске 
општине  

 

-Закон о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Сл. гласник РС" број 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

-Закон о јавном информисању и медијима 

("Сл. гласник РС" број 83/14) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

органи градске 

општине 

32. 

Прописује прекршаје за повреде 

прописа градске општине;  

 

-Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС" број 

65/13) 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

Скупштина градске 

општине 

33. Уређује и обезбеђује употребу -Статут градске општине ("Сл. лист града -Скупштина градске 
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имена, грба и другог симбола 
градске општине 
 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

општине и 

-председник градске 

општине 

34. 

Извршава прописе и опште акте 

града и градске општине  

 

-Статут градске општине ("Сл. лист града 

Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 

73/14) 

-председник градске 

општине, 

-Веће градске 

општине  

-Управа градске 

општине 

35. 

Послови вођења бирачког списка - Закон о избору народних посланика (''Сл. 

гласник РС'' бр. 35/00,69/02, ...101/05, 104/09-

др. закон, 28/11-УС и 36/11) 

Одељење за општу 

управу 

36. 

Обавља и друге послове од 

непосредног интереса за грађане, 

у складу са законом, Статутом 

града, другим прописима града и 

Статутом градске општине 

по посебним прописима органи градске 

општине Обреновац и 

органи јавних и јавно 

комуналних предузећа 

чији је оснивач 

градска општина 

 

 

2.2. Табела нормативних аката 

 

 

У табели је представљен нормативних аката које примењују органи / службе и јавна предузећа у 

вршењу својих активности . 

 

 

 

1.  

Правилник о платама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима града Београда и 

градском јавном правобранилаштву 

"Сл. лист града Београда" бр. 

9/05...29/10, 12/11,  14/11, 3/12,  

2.  
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у 

градској Управи 

"Сл. лист града Београда" бр. 

29/03...29/10, 12/11,14/11, 3/12, 

36/14 и 51/14  

3.  
Интервентне мере заштите најугроженијих грађана у граду 

Београду  

"Сл. лист града Београда" број 

19/95...31/09 и 1/10, 25/12, 39/10, 

5/12, 41/12, 67/12, 33/13, 78/13, 

27/14, 36/14, 41/14 

4.  Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта  
"Сл. лист града Београда" број 

37/04....54/11 и 6/12 

5.  Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 

"Сл. лист града Београда" број 

27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 

44/14  

6.  
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта  

"Сл. лист града Београда" број 

60/09, 6/10, 16/10, 17/12, 42/12 

7.  
Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној 

површини 

"Сл. лист града Београда" бр.  

38/10, 20/12, 37/12 

8.  
Одлука о одржавању чистоће (престали да важе чл. 20, 21, 44 и 

50- Видети Одлуку 6/10) 

"Сл. лист града Београда" број 

27/02 и 11/05, 10/11, 42/12, 31/13 и 

44/14 

9.  Одлука о правима у социјалној заштити Београда 
"Сл. лист града Београда" број 

55/11, 8/12, 42/12 

10.  
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу 

путника на територији града Београда 

"Сл. лист града Београда" број 

58/11, 6/12, 12/12, 48/12 

11.  

Одлука о начину поступања са стварима које су у јавној својини 

града Београда, односно на којима град Београд има посебна 

својинска овлашћења 

"Сл. лист града Београда" број 

60/12 

12.  Одлука о комуналном реду 
"Сл. лист града Београда" број 

10/11,60/12, 51/14 

13.  

План постављања тезги и других покретних привремених 

објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске 

општине Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

10/11,60/12 
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14.  
Одлука о зонирању и утврђивању висине закупнина за псловни 

простор којим управља ЈП "Пословни простор" Обреновац  

"Сл. лист града Београда" број 

4/12, 55/12 

15.  Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину 
"Сл. лист града Београда" број 

76/13, 1/14, 28/14, 59/14 и 80/14 

16.  
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац 

за 2013. годину 

"Сл. лист града Београда" број 

42/14  

17.  

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова 

органа и радних тела Скупштине и других органа градске 

општине и платама и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица у органима градске општине Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

25/09, 47/12, 64/14 

18.  Одлука о управи градске општине Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

17/11-пречишћен текст, 55/12, 

76/13 

19.  
Одлука о месним заједницама на територији градске општине 

Обреновац – СТАВЉЕНА ВАН СНАГЕ 

"Сл. лист града Београда" број 

103/14 

20.  
Закључак о увођењу интервентне мере за заштиту 

најугроженијих грађана у општини Обреновац  

"Сл. лист града Београда" број 

17/11- пречишћен текст, 16/12, 

40/12,45/12, 46/12, 51/12, 69/12, 

11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14 и 

67/14) 

21.  

Одлука о одређивању начина, критеријума и поступка доделе у 

закуп пословног простора којим управља и који одржава ЈП 

"Пословни простор" Обреновац (стара стављена ван снаге) 

"Сл. лист града Београда" број 

55/12 

22.  
Одлука о једнократној помоћи за закључење брака СТАВЉЕНА 

ВАН СНАГЕ 

"Сл. лист града Београда" број 

5914 

23.  
Одлука о једнократној помоћи породици за новорођенчад 

СТАВЉЕНА ВАН СНАГЕ 

"Сл. лист града Београда" број 

59/14 

24.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈП за 

изградњу Обреновца 

"Сл. лист града Београда" број 

12/13 и 49/13 

25.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈП 

"Пословни простор" Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

76/14 и 80/14 

26.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о организовању 

ЈКП "Обреновац" из Обреновца 

"Сл. лист града Београда" број 

12/13 

27.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈКП 

"Водовод и канализација" Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

12/13 

28.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈКП 

"Топловод" Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

12/13 и 49/13 

29.  
Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈКП 

"Паркинг сервис" Обреновац 

"Сл. лист града Београда" број 

80/14 

30.  

Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о оснивању ЈП за 

заштиту и унапређење животне средине на територији градске 

општине Обреновац  

(''Сл. лист града Београда'' бр. 

31/14) 

31.  

Одлуке о промени оснивачког акта - Одлука о организовању ЈП 

за информисање "Обреновац" у Обреновцу у ЈП Спортско 

културни центар "Обреновац" у Обреновцу  

("Сл. лист града Београда"бр. 

12/13 и 49/13) 

32.  

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним 

органима  

"Сл. гласник РС" број 44/08-

пречишћен текст, 2/12, 78/12 

33.  
Правилник о садржини регистра привредних субјеката и 

документацији потребној за регистрацију 

"Сл. гласник РС" број 6/12 

34.  
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем 

''Сл.гласник РС'' број 103/11, 10/12, 

18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 

61/13, 63/13-исп, 106/13, 120/13, 

20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14 

и 131/14 

35.  

Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, 

означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних 

бројева, улица и тргова 

''Сл.гласник РС'' број 16/12 

36.  
Правилник о условима која морају да испуњавају 

прихватилишта и пансиони за животиње 

''Сл.гласник РС'' број 19/12 

37.  Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017 
''Сл.гласник РС'' број 21/12 

38.  
Национална стратегија одрживог коришћења природних 

ресурса и добара 

''Сл.гласник РС'' број 33/12 
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39.  

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању 

случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне 

својине могу отуђивати непосредном погодбом 

''Сл.гласник РС'' број 53/12 

40.  

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини 

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда  

''Сл.гласник РС'' број 24/12 

41.  

Одлука о врсти, обиму и начину испоруке података и 

докумената који се уступају без накнаде државним органима и 

организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама 

локалне самоуправе  

''Сл.гласник РС'' број 56/12 

42.  
Правилник о условима и нормативима за пројектовање 

стамених зграда и станова  

''Сл.гласник РС'' број 58/12 

43.  
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење 

урбанистичко-архитектонског конкурса 

''Сл.гласник РС'' број 58/12 

44.  
Правилник о условима, садржини и начину издавања 

сертификата о енергетским својствима зграда  

''Сл.гласник РС'' број 68/12 

45.  Закон о министарствима  
"Сл. гласник РС" број 44/14 

46.  
Правилник о начину утврђивања вредности грађевинског дела 

објекта и начину обрачуна накнаде за склоништа 

"Сл. гласник РС" број 78/12 

47.  Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса 
"Сл. гласник РС" број 82/12 

48.  Закон о републичким административним таксама 

"Сл.гласник РС" бр. 42/06, 47/07, 

54/08, 5/09, 93/12, 47/13, 65/13 и 

57/14 

49.  Закон о финансирању локалне самоуправе 
"Сл. гласник РС" број 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13, 125/14-др. пропис 

50.  Закон о туризму 
"Сл. гласник РС" број 36/09, 88/10, 

99/11-др.з, 93/12 

51.  Закон о приватизацији 
"Сл. гласник РС" број 83/14 

52.  Закон о водама - нови 
"Сл. гласник РС" број 30/10, 93/12 

53.  Закон о шумама - нови 
"Сл. гласник РС" број 30/10, 93/12 

54.  Закон о сточарству 
"Сл. гласник РС" број 41/09, 93/12 

55.  Закон о јавним путевима 
"Сл. гласник РС" број 101/05 и 

123/07, 101/11, 93/12, 104/13 

56.  Закон о ванредним ситуацијама  
"Сл. гласник РС" број 111/09, 

92/11, 93/12 

57.  Закон о енергетици 
"Сл. гласник РС" број 145/14 

58.  Закон о буџетском систему 

"Сл. гласник РС" број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13- исправка и 108/13, 142/14) 

 

59.  Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
"Сл. гласник РС" бр.  

93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14 

60.  

Правилник о службеној униформи и ознакама на униформи 

комуналних и грађевинских инспектора запослених у Управи 

градске општине Обреновац  

VI-03 бр. 020-1/58 од 03.08.2012; 

 VI-03 бр. 020-1/ 89 од 18. октобра 

2012. године 

 

61.  
Правилник о службеним легитимацијама инспектора 

запослених у Управи градске општине Обреновац  

VI-03 бр. 020-1/57 од 03.08.2012. 

 

62.  
Правилник о давању солидарне помоћи запосленима у органима 

и службана градске општине Обреновац 

VIII-01 бр. 06-3/1 од 01.02.2012. 

63.  Правилник о накнади превоза  
X-01 бр. 110-1 од 30.01.2014. 

64.  Правила заштите од пожара 

VI-03 бр. 020-1/ 27 од  31. маја 

2012. године 
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65.  
Програм обуке запослених из области заштите од пожара 

 

VI-03 бр. 020-1/ 21 од  24. априла 

2012. године 

 

66.  

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета градске општине Обреновац за програме и 

пројекте из области културе од значаја за градску општину 

Обреновац 

VI-01 бр. 020-2/44 од 29. априла 

2010. године 

VI-01 бр. 020-2/ 62 од 13. јула 

2011. године 

VI-01 бр. 020-2/ 86 од 13. јула 

2012. године 

VI-01 бр. 020-2/ 150 од 18.10.2012. 

године 

 

67.  

Правилник о начину финансирања пројеката организација 

цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација 

средствима буџета градске општине Обреновац 

 

VI – 03 бр. 020 -1 /82 од 

21.09.2012. године 

 

68.  
Правилник о платама  и накнадама запослених у Управи градске 

општине Обреновац  

VI – 03 бр. 110-8 од 27.05.2009. 

године 

VI-03 бр. 110 - 1  од  09.04.2010. 

године, VI -03 бр.110-2 од 17. 

децембра 2010.године 

VI -03 бр.110-1 од 

24.02.2012.године, VIII -03 бр.110-

3 од 16.04.2014.године 

69.  

Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места  у  Управи градске 

општине Обреновац 

VIII-01 број  06-3/9  од 16. 
новембра 2012. године 

VIII – 01 бр. 06 - 3/11 од 

27.12.2012.године 

  X – 01 бр. 06 -3/03 од 

28.02.2013.године 

X – 01 бр. 110-4  од  

16.04.2014.године , X-01 бр 110-5 

од 23.09.2014 године, X-01бр 110-

6 од 4.12.2014 године и X-01 бр 

110 -7 од 15.12.2014 године  
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3. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ 

 

Градска општина Обреновац, седиште једне од седамнаест београдских општина, налази се на 

ушћу реке Колубаре у Саву, 28 километара југозападно од главног града Републике Србије.  

 

Обреновачка општина захвата површину од 411 квадратних километара и по пространству је, 

после Палилуле, највећа београдска општина.  

Поред града Обреновца и четири градске месне заједнице, у саставу општине је и 25 сеоских насеља: 

Баљевац, Барич, Бело Поље, Велико Поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежје, Звечка, 

Јасенак, Кртинска, Конатице, Љубинић,, Мала Моштаница, Мислођин, Орашац, Пироман, Пољане, 

Ратари, Скела, Стублине, Трстеница, Уровци и Ушће.  

 

У обреновачкој општини данас живи преко 71 хиљада становника. 

У турско време Обреновац је носио име Палеж, али на захтев Палежана, кнез Милош 1859. 

године потписује акт о промени имена у Обреновац, а датум потписивања – 20. децембар слави се као 

Дан општине, а као општинску и црквену славу Обреновчани славе Дан силаска Св. Духа на апостоле – 

Св. Тројице.  

 

Обреновац је градска општина са вишедеценијском индустријском традицијом, чији су развој 

пратиле и остале гране привреде, омогућавајући висок степен развијености општине. Основни покретач 

привредног развоја су Термоелектране «Никола Тесла», које са инсталираном снагом од 2.890 мегавата 

представљају највећи енергетски капацитет на Балкану. Производња електричне енергије чини више од 

половине – 50,73 одсто – укупног привређивања обреновачке општине. Пољопривреда је на другом 

месту са 15,92, док прерађивачка индустрија учествује са 8,76 процената.  

Трансформацијом привреде и гашењем великих производних система развија се сектор малих и средњих 

предузећа, који преузимајући део производног програма, пре свега, из машинског дела, знатно, али још 

увек недовољно, орјентишу правце развоја привреде и заједно са развојем туристичких, угоститељских и 

услужних делатности усмеравају исту према Београду и осталим регионима Републике, али и са 

тенденцијом повезивања са иностранством и привлачењем директних страних инвестиција. 

Мала и средња предузећа запошљавају преко 3.700 људи, а то је више од 26 одсто у односу на укупан 

број запослених.  

 

Обреновачка индустријска зона, једна од најуређенијих у Србији, као зона чистих технологија – 

драгоцена је веза са модерним европским схватањем привређивања. Њеним проширењем стварају се 

услови за нове инвестиције, те ГО Обреновац постаје интересантан партнер за стране и домаће 

инвеститоре.  

 

Значајан привредни потенцијал општине је и пољопривредна производња.  Три четвртине 

земљишта у обреновачкој општини, то јест 31.126 хектара – изразито је пољопривредно. У општини је 

регистровано 2.050 пољопривредних домаћинстава. Претежан део пољопривредног земљишта су 

оранице, па је најзаступљенија ратарска производња са кукурузом и пшеницом као основним културама. 

На близу три хиљаде хектара узгаја се поврће. Повртарској производњи погодује близина београдског 

тржишта, те се она развија уз примену савремених агротехничких мера, наводњавања, гајења модерних 

сорти, коришћење пластеника и стакленика.  

Један од неискоришћених потенцијала општине је бањски туризам. Обреновац преко 100 година има 

изворе бањске воде, али још увек се ова благодет природе не користи у довољној мери. Очекивања су да 

ће завршетком изградње бањског комплекса овај проблем бити превазиђен. 

У Обреновцу постоје три средње школе – Гимназија, Пољопривредно-хемијска и Техничка 

школа; девет основних школа; школа за образовање одраслих и школа за децу ометену у развоју 

«Љубомир Аћимовић». Предшколска установа «Перка Вићентијевић» о најмлађима брине у шест својих 

објеката.  

ГО Обреновац има међународну сарадњу са округом Бускеруд – Норвешка. Од 2003. године 

општина Обреновац сарађује са овим норвешким округом. Заједнички интерес за сарадњу постоји унутар 

следећих области: развој локалне самоуправе/демократије, друштвеног планирања и побољшање 

пружања општинских услуга и информација грађанима, снабдевање водом и друга питања која се тичу 

животне средине, производња воћа и поврћа у стакленицима/стакленим баштама, деца и млади. Планови 

дугорочне сарадње: размена младих, размена ученика/студената у областима уметности и културе. 

Обреновац има међународну сарадњу и са аустријским градом Велсом. Области сарадње су: управљање 

отпадом, СПА комплекс – обреновачка бања, економија/инвестиције и култура.  
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Да би се што ефикасније ставила на располагање растућем броју грађана – корисника својих 

услуга, локална самоуправа је реформисала Управу градске општине. 

Управа Градске општине Обреновац поседује сертификат система управљања квалитетом према 

стандарду ISO 9001:2008.  

Стратешки циљ при изградњи система управљања квалитетом је био да се оптимизује услуга 

грађана и односи са корисницима наших услуга, као и побољшање перформанси управе у целини. 

Систем управљања квалитетом почиње да ради као делотворно оруђе у рукама свих запослених у 

општини Обреновац. Укупне добробити неће осетити само Управа општине Обреновац, кроз лакши и 

ефикаснији рад запослених, већ пре свих корисници услуга, који су тиме за корак ближе нивоу услуге 

какав постоји у најбољој светској и европској пракси.  

Врхунски приоритет за сертификовану Управу је да препозна и одговори на захтев грађана.  

Сертификован систем управљања квалитетом  није једнократан процес. Управа треба стално да  

побољшава и оптимизује сопствене процесе и рад.  

Сертификат је додељен од стране Tüv Süd Serbia, и представља једну од највећих немачких 

компанија за сертификацију и технички надзор. 

У децембру 2011. године извршена је надзорна провера од стране сертификационог тела, где је 

сертификат продужен до децембра 2012. године. 
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 Статутом градске општине Обреновац уређују се положај , права и дужности градске општине 

Обреновац , начин , услови и облици њиховог остваривања , симболи и празник градске општине 

Обреновац , број одборника Скупштине градске општине , организација и рад органа и служби , начин 
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учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности градске, општинеоснивање и 

рад Месне заједнице и других облика месне самоуправе као и друга питања од значаја за градску 

општину . 

 

 Изворни – поверени послови послови су:  

1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине; 

2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег 

оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града; 

2а) доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града; 

3. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у 

складу са законом, Статутом Града и актима градске општине; 

4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; 

5. брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13);  

6. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију 

објеката до 800 м
2
 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија 

у стембени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката; врши послове 

инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска 

општина;" 

6а) издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, 

односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и 

локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са овим Статутом 

потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје градске општине; 

6б) доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по претходно 

прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове 

урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом града; 

7. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијари), 

балон хала спортске намене, у складу са прописом града; 

8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; 

9. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног 

линијског превоза путника и зоохигијене, и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа, 

односно организовати обављање тих делатности у складу са законом и прописом града;  

9а) брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13); 

10. стара се о одржавању комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима се уређује 

комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске 

општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком 

Скупштине града; 

11. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног 

простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом, 

актима града  и  актима градске општине; 

12. стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева; 

13. одлучују о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању 

споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са 

прописима града; 

14. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 

доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом 

подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 

унапређење подручја са природним лековитим својствима; 

15. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;  прати 

упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним 

школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља чије дете није 

благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм у складу са 

законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и 

безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других 

активности које организује установа, у складу са законом организује послове који се односе на: 

превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта 

школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на 

удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;  
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16. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује 

услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу 

задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе; 

17. доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја 

спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; 

обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе 

грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области 

спорта; 

18. спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе  града; утврђује 

акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим 

планом за спровођење стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу градске 

општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за 

младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује 

функционисање Канцеларије за младе на свом подручју; 

19. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може 

основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; 

19а)  одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван 

продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; 

20. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју 

утврђене актима града; 

21. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води 

евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда, предлаже мере за 

уређење зелених површина и дечјих игралишта; 

21a) учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и      животне 

средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових      последица, учествује у 

развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за 

ванредне ситуције на свом подручју, у складу са законом и актима града; 

22. управља стварима у јавној својини града на којима има право коришћења у складу са законом; 

23. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

24. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права; 

25. образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову 

организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и 

овим Статутом; 

26. уређује организацију и рад мировних већа; 

27. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и 

подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим 

социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; 

28. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних 

права припадника националних мањина и етничких група; 

29. може да установи заштитника грађана за градску општину; 

30. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју; 

31. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине; 

32. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине; 

33. извршава прописе и опште акте Града и градске општине; 

34. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом 

Града, другим прописима Града и овим Статутом. 

 

  
 

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Скупштина градске општине је  највиши орган градске општине који врши у градској општини 

поверене основне функције локалне власти , утврђене законом , Статутом Града , другим општим актима 

Града и овим Статутом . 

 

Скупштина градске општине у складу са законом и Статутом Града :  

 

Скупштина градске општине, у складу са законом и Статутом Града: 
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1) доноси Статут градске општине и Пословник о раду Скупштине градске општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета градске општине; 

3) доноси програме развоја градске општине и појединих делатности и стара се о унапређењу 

општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града; 

3a) доноси стратегије од локалног значаја, односно стратешке планове и програме у областима 

из надлежности градске општине у складу са актима града; 

4) даје претходно мишљење на нацрт регионалног просторног плана, просторног плана за делове 

административног продручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног 

урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програма 

имплементације регионалног просторног плана; 

5) даје претходно мишљење на нацрт урбанистичких планова за подручје градске општине, које 

доноси град; 

6) брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13); 

7) обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју осим јавног 

линијског превоза путника и зоохигијене и за њихово обављање оснива јавна предузећа, односно 

организује обављање ових делатности у складу са законом и прописом града; 

8) стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева; 

9) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању 

споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са 

прописима града;  

10) доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту и унапређење животне средине на 

свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 

унапређење подручја са природним лековитим својствима; 

11) обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, даје сагласност на висину закупнине 

пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу 

са законом и другим актима града и актима градске општине; 

12) стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може 

основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; 

13) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката на свом подручју у 

складу са Одлуком града; 

14) предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, 

предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта; 

15) прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа и 

утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања 

образовно васпитног рада и других активности које организују образовно-васпитне установе, у 

складу са законом; 

16) обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у 

циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе; 

17) доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја 

спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; 

обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе 

грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области 

спорта; 

18) доноси одлуку о културним и спортским манифестацијама од значаја за градску општину; 

19) утврђује односно доноси акциони план политике за младе на подручју градске општине који је 

усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града;  

20) предлаже надлежном органу града доношење акта: о прибављању ствари у јавну својину града за 

градску општину као носиоца права коришћења; о располагању ствари у јавној својини града на 

којој градска општина има право коришћења, о стицању права коришћења у корист градске 

општине и о одузимању права коришћења на ствари у јавној својини града од градске општине 

као носиоца права коришћења, у складу са законом, Статутом и другим актима града;  

21) одлучује о прибављању и располагању непокретних ствари неопходних за рад органа и 

организација градске општине на којима градска општина има право јавне својине у складу са 

законом, Статутом града и другим актима града; 

22) доноси акте којима се утврђују ствари у јавној својини града на којима је градска општина 

носилац права коришћења а којима управљају јавна предузећа и друштва капитала чији је 

оснивач градска општина, као и акте којима се утврђују ствари у јавној својини града на којима 

је корисник градска општина које улазе у капитал тих јавних предузећа и друштва капитала и 

предлаже граду да да сагласност за упис права својине јавних предузећа и друштва капитала 

чији је оснивач градска општина у складу са законом и актима града; 
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23) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију, у складу са 

законом; 

24) доноси одлуку о јавном задуживању општине – кредити и други облици задуживања, у складу са 

Законом и Статутом града; 

25) брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13); 

26) образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову 

организацију и рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације у складу са законом, 

Статутом града и овим статутом и врши надзор над њиховим радом; 

27) образује јавно правобранилаштво градске општине; 

28) именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач; даје 

сагласност на њихове статуте, на годишње програме пословања, на извештаје о степену 

реализације програма пословања и  утврђене финансијске извештаје (најмање два пута 

годишње), на одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о 

статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, 

односно начину покрића губитака, као и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује 

обављање делатности од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом; 

28а) именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији је 

оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и службе чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која 

су по одредбама Статута града и овог статута у надлежности другог органа; 

28б) даје сагласност јавном предузећу чији је оснивач градска општина, на одлуку о давању 

гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса, на одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у 

јавној својини која су од надлежног органа града Београда пренета у својину јавног предузећа 

веће вредности, која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса 

утврђених оснивачким актом, на акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у 

уделима и акцијама; 

28в) даје сагласност на статут и друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање 

делатности од општег интереса и уговором правног субјекта који обавља делатност од општег 

интереса из надлежности градске општине; 

29) бира и разрешава председника Скупштине градске општине и заменика председника Скупштине 

градске општине; 

30) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине градске општине; 

31) бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и 

чланове Већа градске општине; 

32) бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине; 

32а) образује штаб за ванредне ситуације у складу са законом и актима града; 

33) именује и разрешава јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца градске општине; 

34) доноси одлуку о оснивању месних заједница и других облика месне самоуправе и одлуку о 

организацији и раду мировних већа; 

35) доноси одлуку о накнадама за рад одборника и чланова радних тела Скупштине и других органа 

градске општине; 

36) одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у Граду, са градовима и општинама у 

земљи и иностранству и о сарадњи са удружењима, невладиним, хуманитарним и другим 

организацијама у складу са законом, Статутом Града и овим Статутом; 

37) утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију градске општине или за део 

подручја градске општине; 

38) расписује референдум градске општине и референдум на делу територије градске општине и 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи; 

39) подстиче активности и помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима 

са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим 

грађанима; 

40) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних 

права припадника националних мањина и етничких група и доноси мере и усваја препоруке за 

унапређење људских и мањинских права; 

41) усваја етички кодекс понашања функционера; 

42) доноси прописе и друге опште и појединачне акте у оквиру права и дужности градске општине 

утврђених Статутом Града; 

43) прописује прекршаје за повреде прописа градске општине; 

44) информише јавност о свом раду;   

45) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Града и овим Статутом. 
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Скупштину градске општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, на четири године, сходном применом закона којим се уређују локални избори.  

Скупштина градске  општине  има 55 одборника. 

 

Мандат одборника траје четири године, односно до истека мандата одборника тог сазива 

Скупштине градске општине.  

Одборнику мандат почиње да тече даном потврђивања а престаје под условима и на начин 

утврђен законом. 

 

Седницу Скупштине градске општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање 

једном у три месеца. 

Председник Скупштине градске општине је дужан да седницу закаже на захтев председника 

градске општине, Већа градске општине или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана 

подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана 

подношења захтева. 

Седнице Скупштине градске општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине градске општине одговоран је председник Скупштине градске 

општине.  

 

Скупштина градске општине оснива стална радна тела за разматрање појединих питања из своје 

надлежности. 

Скупштина градске општине, по потреби, оснива повремена радна тела ради разматрања 

одређеног питања и извршавања одређеног задатка из своје надлежности.  

 

Стална радна тела Скупштине градске општине су Савети и Комисије.  

Скупштина градске општине оснива највише 7 сталних радних тела. 

 

Скупштина градске општине има председника. 

Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске општине, сазива и 

председава њеним седницама, предлаже дневни ред, остварује сарадњу са председником градске 

општине и Већем градске општине, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине, 

потписује акта која доноси Скупштина градске општине и обавља друге послове утврђене законом, овим 

Статутом и Пословником Скупштине градске општине. 

 

Председник Скупштине градске општине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине градске општине бира се и разрешава на исти начин као и 

председник Скупштине градске општине. 

 

Скупштина градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине градске општине се поставља на предлог председника Скупштине градске 

општине, на четири године и може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине градске општине може бити постављено лице са завршеним правним 

факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од 

најмање пет година. 

Скупштина градске општине може, на предлог председника Скупштине градске општине, 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 

своју дужност.  

Заменик секретара Скупштине градске општине поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као и секретар. 

 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине градске општине и друга питања везана за 

рад Скупштине градске општине и радних тела Скупштине градске општине уређују се њеним 

Пословником. 

Пословник доноси Скупштина градске општине већином гласова од укупног броја одборника, на 

предлог председника Скупштине градске општине, одборничке групе или 15 одборника. 
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Извршни органи градске општине су председник градске општине и Веће градске општине. 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ :  

 

1. представља и заступа градску општину; 

Скупштина  

 

 

Председник 

Заменик 

Секретар 

Заменик 

секретара 

55 одборника 

Стална радна 

тела 

Савети Комисије 

Савет за буџет и 

финансије 

Савет за 

стамбено 

комуналне 

делатности и 

заштиту 

животне 

средине 

Комисија за 

прописе 

Комисија за 

кадровска и 

административ

на питања 

Мандатно 

имунитетска 

комисија 

Комисија за 

представке и 

жалбе 

Комисија за 

борачка и 

инвалидска 

питања 
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2. непосредно извршава и стара се о извршавању прописа и општих аката Града и одлука и других 

аката Скупштине градске општине; 

3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина градске општине; 

4. наредбодавац је за извршење буџета градске општине; 

5. усмерава и усклађује рад Управе градске општине; 

6. доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом града, овим Статутом и 

одлукама Скупштине Града и Скупштине градске општине; 

7. у име градске општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне 

службе чији је оснивач градска општина; 

8. даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета градске општине 

којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених 

и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета 

градске општине, у складу са законом; 

9. утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности градске 

општине, у складу са законом; 

10. предлаже надлежном органу града доношење одлуке и закључивање уговора о давању у закуп и 

о отказу уговора о закупу, односно отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града ради 

изградње објеката до и преко 800 м
2
 бруто развијене грађевинске површине на основу 

спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у 

закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта као и поступка давања у закуп односно 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради 

легализације објеката до и преко 800 m
2
 бруто развијене грађевинске површине, спроведеног у 

име и за рачун града на основу посебног акта градоначелника у складу са законом и актима 

града; 

11. одлучује о прибављању и располагању покретних ствари веће вредности неопходних за рад 

органа и организација градске општине на којима градска општина има право јавне својине у 

складу са законом, Статутом града и другим актима града; 

11а) закључује уговор о прибављању и располагању покретних и непокретних ствари 

неопходних за рад органа и организација градске општине на којима градска општина има право 

јавне својине у складу са законом, Статутом и другим актима града и актима градске општине; 

12. брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13); 

13. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

14. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

15. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју 

градске општине и информише јавност о свом раду;  

15a) доноси односно предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације у градској 

општини, у складу са законом и актима града; 

16. стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује 

комунални ред; 

17. организује рад Већа градске општине и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује 

чланове Већа који су на сталном раду у градској општини;  

18. у сарадњи са Већем градске општине тј уз прибављено мишљење Већа и стручних служби 

Управе градске општине у складу са Законом и другим прописима: 

- прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју 

градске општине; 

- прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у 

основним школама; 

- подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на подручју градске 

општине; 

- прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју 

градске општине; 

- спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града и градске 

општине; 

- спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју 

градске општине утврђене актима Града; 

- подстиче активности, сарадњу и пружа помоћ невладиним организацијама, организацијама 

особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама, као и лицима 

која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима, на подручју градске 

општине;  

- даје сагласност на одлуку о ценама комуналних производа и услуга, ако другим законом 

није предвиђено да ту сагласност даје други орган; 
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19. врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, овим Статутом и другим актима Града 

и градске општине. 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

 

Веће градске општине чине председник градске општине, заменик председника градске општине 

и девет чланова Већа градске општине. 

Председник градске општине је председник Већа градске општине. 

Заменик председника градске општине је члан Већа градске општине по функцији. 

Чланове Већа градске општине бира Скупштина градске општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине. 

 

Веће градске општине :  

 

1) предлаже Статут градске општине, буџет градске општине и друге одлуке и акте које доноси 

Скупштина градске општине; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Града, 

Скупштине градске општине и председника градске општине; 

2а) разматра извештаје о извршењу буџета градске општине и доставља их Скупштини градске 

општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина градске општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

4) даје сагласност на финансијски план месних заједница и разматра њихове извештаје о раду; 

4a) доноси односно предлаже доношење процене угрожености и план заштите и спасавања 

људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и 

ублажавању и отклањању њихових последица на територији градске општине, у складу са 

законом и актима града; 

5) врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида акте Управе градске 

општине који нису у сагласности са законом, Статутом Града, овим Статутом или другим 

општим актом који доноси Скупштина градске општине; 

6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација из надлежности градске општине; 

7) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Града;  

8) доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом Града или прописом градске 

општине; 

9) иницира покретање поступка или покреће поступак за оцену уставности или законитости закона 

или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града и градске општине онемогућава вршење надлежности градске 

општине; 

11) брисана („Сл. листу града Београда“ бр. 49/13); 

12) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе градске општине; 

13) образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

13а) оснива савет за младе у складу са статутом града; 

13б) одређује продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и 

време и начин те трговине у складу са законом; 

14) доноси пословник о раду, на предлог председника градске општине. 

 

Председник градске општине представља Веће градске општине, сазива и води његове седнице.  

Председник градске општине је одговоран за законитост рада Већа градске општине.  

Председник градске општине, као председник Већа дужан је да обустави од примене акт Већа 

градске општине за који сматра да није сагласан закону.  

 

Веће градске општине може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Веће градске општине одлучује већином гласова од укупног броја чланова, ако законом или 

овим Статутом  није предвиђена друга већина. 

Организација, начин рада и одлучивања Већа градске општине, детаљније се уређују 

Пословником о раду, у складу са законом и овим Статутом. 
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Управа градске општине 

 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности градске општине и одређених стручних 

послова за потребе Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине, 

образује се Управа градске општине. 

 

Надлежност 

 

Управа градске општине: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина градске општине, председник 

градске општине и Веће градске општине; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, председника градске општине и 

Већа градске општине; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности градске општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

градске општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено градској oпштини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине, председник градске 

општине и Веће градске општине;  

7) доставља  председнику, Већу и Скупштини градске општине извештај о свом раду на 

извршавању послова из надлежности градске општине и поверених послова, по потреби, а 

најмање два пута годишње. 

 

Руковођење Управом градске општине 

 

Управом градске општине руководи начелник. 

За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има завршен правни 

факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у 

струци. 

                 Начелник Управе градске општине одлучује о прибављању и отуђењу опреме и потрошног 

материјала мање вредности, прописује услове и начин коришћења превозних средстава и утврђује 

распоред службених, односно пословних просторија у оквиру службене зграде на коришћење органима и 

службама градске општине, уз прибављено мишљење председника градске општине. 

 

Постављење начелника 

 и заменика начелника Управе градске општине 

 

Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на основу јавног огласа, на 

пет година. 

Начелник Управе градске општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Управе градске општине се поставља на исти начин и под истим условима 

као начелник Управе градске општине.  

 

Унутрашња организација Управе градске општине 

 

Управа градске општине се образује као јединствени орган градске општине.  

За вршење сродних управних, стручних и других послова у Управи градске општине се образују 

унутрашње организационе јединице.  

Руководиоци унутрашњих организационих јединица у Управи градске општине распоређује 

начелник Управе градске општине.  

 

     У оквиру Управе градске општине за обављање изворних послова града поверених градској 

општини и послова државне управе поверених Граду односно градској општини за једну или више 

области образују се следећа Одељења : 

 

1. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове,  

2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, 

3. "Одељење   буџет , финансије  и привреду"  

4. Одељење за инспекцијске послове, 
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5. Одељење за општу управу, 

6. Одељење за  развој". 

 

а за обављање стручних и са њима повезаних других послова од значаја за рад  

органа градске општине и њихових радних тела образују се Стручне службе и то :  

 

1.  Служба за скупштинске послове и прописе и  

2.  Кабинет председника градске општине . 

Запослено је 115 извршилаца, од чега око 30.45% са високом стручном спремом.  

Седиште Градске општине и централни део Управе се налази у Улици Вука Караџића 

74.  
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На слици испод је приказана је шема Општинске Управе Градске општине Обреновац. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Управа градске Општине 

Обреновац 

Начелник Управе 

Милорад Косановић 

Одсек за 

општу 

управу и 
правну 

помоћ5+ 

Одсек за 
заједничке и 

персоналне 

послове 

Одсек 

грађевинске 
инспекције 

 

Одсек за 

скупштинс
ке послове 

и радна 

тела 
скупштине 

Градске 

општине 

Одсек за 
послове Већа и 

радних тела 

Већа Градске 
општине 

 

Одсек 

комуналне 

инспекције 
Одсек за 
јавне 

набавке и 

друштвене 

делатност

и 

Одсек за 

буџет 
Одсек за 
имовинск

о-правне 

послове 

Одсек за 

стамбене 
послове и 

враћање  

непокретн
ости 

Одсек за 

комунално 

грађевинске 

послове 

Одсек за 

урбанизам  

 

Одсек за 

финансије 

Кабинет 

председни

ка Градске 

општине 

Одсек за 
борачко 

инвалидску 

заштиту и 
избеглице 

Одсек за 

инвестиције 

Одсек за 

друштвене 
делатности и 

међународну 

сарсарадњуз
овање 

Одељење 

за општу 

управу  

Одељење за 

инспекцијске 

послове 

Одељење за 

имовинско-
правне и 

стамбене  

послове 

Служба за 

скупштинске 

послове и прописе  

Одељење за  

буџет , 

финансије и 

привреду  

Одељење за 

урбанизам и 

комунално 

грађевинске                                                                

послове   

 
 

Одељење 
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Преглед послова по организационим јединицама 

         

1. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове: 

У области урбанизма даје предлог стручног мишљења на нацрт просторног и урбанистичких планова 

које доноси Град за подручје градске општине; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за изградњу 

и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, за претварање заједничких 

просторија у стамбени односно пословни простор, за саобраћајнице и објекте линијске односно комуналне 

инфраструктуре на свом подручју; „припрема планове за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене / киосци, тезге и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној 

сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно 

друге надлежне организације у складу са прописом Града;“,даје мишљење о могућности легализације  објеката  

за које  овај орган издаје накнадну грађевинску дозволу до преузимања ових послова од стране Градске управе, 

„потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје градске општине.“ 

 

У грађевинској области  доноси решења у првом степену  о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију 

објеката до 800 м
2
 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени 

односно у пословни простор, издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката 

линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, и решава по поднетим захтевима за легализацију 

објеката за које издаје грађевинску дозволу до преузимања ових послова од стране Градске управе, одобрава 

извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, 

адаптацију, санацију и промену намене објеката без извођења грађевинских радова, одобрава изградњу помоћних 

објеката и других објеката до 800 м
2
 бруто развијене грађевинске површине за које се издаје грађевинска дозвола; 

доноси „решење о уклањању  објеката“,  у складу са законом, издаје употребну дозволу за објекте за које издаје 

грађевинску дозволу, издаје потврду о структури објеката, издаје потврду о усклађености изграђених темеља са 

главним пројектом за објекте за које издаје грађевинску дозволу, „доноси решења о постављању балон хала 

спортске намене.“. 

 

У комуналној области „врши послове који се односе на обављање и развој комуналних делатности на свом 

подручју чије је обављање поверено градској општини и врши надзор над обављањем истих,“, предлаже мере за 

уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и слично, доноси решења о постављању 

привремених објеката на површинама јавне намене (киосци, баште, покретне тезге и сл.), „решења о одобравању 

продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа 

градске општине; издаје одобрења за која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске 

општине и спроводи прописе којима се уређује комунални ред; “  спроводи поступак у вези заузећа површина 

јавне намене, предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа пословних и стамбених зграда, спроводи 

поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама. 

У области заштите животне средине врши послове који се односе на праћење стања и предузимање мера за 

заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине, припрему и спровођење акционих и 

санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, у складу са актима 

Града и стара се  и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим 

својствима; заштиту природе и природних добара.  

Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 

образовано, за Скупштину и друге органе  градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове у складу 

са прописима. 

   

Члан 37. 

 

2. Одељење за имовинско правне и стамбене послове  
врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и давање предлога за 

предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему нацрта Одлука из имовинско правне и стамбене 

области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине; 

вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, односно административни пренос 

права коришћења ако то захтева јавни интерес; одлучује о захтевима за деекспропријацију непокретности; 

поступак комасације пољопривредног земљишта; враћање утрина и пашњака селима на коришћење и враћање 

земљишта одузетог по ПЗФ-у; поступке који се односе на уређивање односа на грађевинском земљишту у складу 

са Законом, Статутом Града, Статутом градске општине, Одлукама Града и градске општине, * избрисане речи 

 решава о захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на 

коришћење ради изградње, односно последњу измену Решења донео надлежни орган градске општине; води 

поступке за одређивање накнаде за експроприсане непокретности по правоснажности решења; врши евиденцију 

непокретности у државној својини на којима је градска општина Обреновац корисник у складу са Законом; „на 

основу акта градоначелника  у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију 
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градске општине која спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

града ради изградње објеката до и преко 800м
2 

бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у 

закуп, односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном погодбом  ради легализације 

објеката до и преко 800м
2 

бруто развијене грађевинске површине у складу са законом и актима града“.врши 

стручне и административне послове који се односе на откуп и закуп станова; води евиденцију о општинским 

становима и закљученим уговорима о откупу, односно закупу станова и води евиденцију о начину организовања 

послова одржавања стамбених зграда и образовању скупштине станара и савета станара стамбених зграда; 

стручно опслуживање комисија и других радних тела Скупштине градске општине, председника градске 

општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности; покреће иницијативе пред државним и другим 

органима и организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у 

имовинско правној области, у складу са прописима,  „припрема нацрте аката и обавља друге стручне послове за 

надлежне органе градске општине у вези управљања стварима у јавној својини града на којима градска општина 

има право коришћења, у складу са законом и актима града.“ 

 

Члан 38. 

 

3.  „Одељење за буџет, финансије и привреду“ 

 

У области привреде и пољопривреде врши послове који се односе на: подстицање, развој и 

задовољавање одређених потреба грађана у области угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 

подручју; уређивање радног времена за наведене делатности; припрему пројеката из области привреде; припрему 

мишљења у поступку приватизације; праћење цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна 

градска општина; спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју 

градске општине утврђене актима Града; организовање одређених манифестација и доделу награда и признања и 

друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим прописима. 

У области буџета и финансија обавља послове који се односе  на припрему и извршење буџета општине, 

путем координације поступка припреме буџета, анализе захтева за финансирање директног корисника буџетских 

средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, а извршење буџета путем контроле 

плана  извршења буџета, контроле преузимања обавеза и  праћење примања и издатака  буџета. 

          Одељење обавља послове трезора у оквиру консолидованог рачуна трезора који обухватају: финансијско 

планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода, управљање дугом, буџетско рачуноводство и 

извештавање и управљање финансијским информационим системом,  уз интерну буџетску контролу и ревизију. 

Одељење обавља послове управљања буџетским фондом (праћење прихода и расхода уз контролу 

документације на основу које се одобрава пренос средстава) и стручне послове у области јавних набавки добара, 

услуга и радова до њихове финализације, са финансијско-материјалном конструкцијом, за потребе органа градске 

општине, у складу са законом. 

       Одељење обавља све финансијске рачуноводствено књиговодствене „послове директних корисника“ 

буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских 

корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза  и наменског 

коришћења средстава, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа, 

вођење пословних књига и евиденција,  усаглашавање потраживања и обавеза и координира активности у вези 

јавних набавки.   

*************(избрисани ставови 5,6,7,8,9,10)    

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 

образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са 

прописима. 

 

Члан 39. 

 

4. Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у грађевинској и комуналној 

области који се односе на: надзор над извршавањем закона и прописа Града и градске општине који се односе на 

обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката; „старање о одржавању 

комуналног реда у градској општини и спровођење прописа којима се уређује комунални ред;“ надзор над 

извршавањем прописа којима је уређена заштита улица, локалних и некатегорисаних путева на територији 

градске општине; послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка извршења за потребе 

Управе градске општине и друге послове комуналне инспекције утврђене законом и прописима Града и градске 

општине. 

Врши послове инспекцијског надзора грађевинске инспекције над изградњом и реконструкцијом објеката 

„до 800м
2
“ и претварању заједничких просторија у стамбени односно пословни простор за које одобрења издаје 

градска општина, послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка извршења за потребе 

Управе градске општине, као и друге послове утврђене законом и прописима Града и органа градске општине. 
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Члан 40. 

 

5.Одељење за општу управу врши послове који се односе на: унапређење система организације рада и 

модернизацију Управе градске општине коришћењем савремених метода и технологија; примену закона и других 

прописа о општем управном поступку у Управи градске општине; праћење законитости, ефикасности и 

ажурности рада Управе градске општине; вођење бирачких спискова и опслуживање органа за сповођење избора 

и референдума; стручно техничке послове за попис становништва; послове писарнице и архиве; овера преписа, 

потписа и рукописа; издавање и овера радних књижица; оверавање уговора о раду са кућним помоћним особљем 

између послодавца и радника у издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта простора; издавање 

уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана; врши попис имовине умрлих лица; доноси решења о 

ексхумацији; пружање правне помоћи грађанима општине; * избрисане речи организовање евиденције и 

дистрибуције службених гласила и стручне литературе; обавља и друге послове утврђене законом и другим 

прописима из надлежности Управе градске општине који нису стављени у делокруг рада других служби Управе 

градске општине.   

У оквиру информационог система градске општине врши послове који се односе на: сарадњу у области 

јединственог информационог система Града и градске општине; сарадњу, организацију и рад на увођењу, развоју 

и коришћењу информатичке технологије од интереса за Град и градске општине; стручне консултантске услуге 

код избора хардвера и софтвера у градској општини у оквиру рачунарске мреже Града; размену података и 

сарадњу у области информатике и статистике са Градом; вођење евиденције од интереса за Град и градску 

општину; врши и послове везане за коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду података за 

организационе јединице, креирање корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и 

одржавање рачунарске мреже, вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и друге 

послове за потребе информатичко-техничке подршке у Управи градске општине. 

Обавља послове комуникације Управе градске општине са јавношћу, послове инфо центра - пружање 

обавештења грађанима у вези остваривања њихових права и интереса у органима градске општине, информисања 

и упућивања физичких и правних лица о остваривању њихових права и обавеза у Управи градске општине * 

избрисане речи. 

Врши стручне послове у вези са радним односима и правима запослених у Управи градске општине, води 

персоналне евиденције, стара се о коришћењу и одржавању зграда и пословног простора којим управља градска 

општина и врши надзор над коришћењем пословног простора; уређивање службених простора и простора за 

одржавање састанака, конференција, седница и слично; и обезбеђује и друге услове рада Управе градске 

општине, и евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара; инвестиционо-техничко 

и текуће одржавање зграда и опреме градске општине; обезбеђује обављање службеног превоза моторним 

возилима и сервисирање возила, доставу писмена, набавку, рад бифеа – пружање протоколарних угоститељских 

услуга; ТТ централе, противпожарне и ХТ заштите и других услова потребних за рад органа градске општине и 

друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим прописима, „обавља 

стручне и административне послове у вези заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и 

животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица и у вези развоја 

цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите, у складу са законом и актима града;“. 

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 

образовано за Скупштину и друге органе градске општине и врши друге послове у складу са прописима. 

 

 

Члан 40а. 

"Одељење за развој  

   

Предлаже и учествује у изради стратешког акционог плана и прати спровођење истог. Предлаже и 

координира у изради и реализацији конкретних развојних пројеката у вези са којима аплицира општина 

Обреновац, координира радом пројектних тимова. Прати рад фондова донаторских и других финансијских 

организација у земљи и иностранству. Обавља послове који се односе на остваривање контаката и сарадње са 

међународним развојним институцијама. 

Координира пројектима Јавних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, а које је  у вези са 

припремом документације неопходне за улагање у инфраструктурне и друге објекте од значаја за градску 

општину Обреновац. 

 Обавља послове који се односе на привлачење инвестиција и управљање пројектима и у том циљу 

координира активности са привредним субјектима, амбасадама и дипломатским представништвима, градским и 

државним органима и организацијама и другим субјектима; пружање стручне помоћи предузетницима, 

носиоцима пољопривредних газдинстава и привредним друштвима који су апликанти за кредитна средства 

фондова; стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска општина Обреновац, 

управљање одобреним пројектима и у том циљу координација са привредним субјектима чији је оснивач градска 

општина Обреновац, Градским и државним органима и организацијама и другим субјектима. 
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Учествује у изради и реализацији конкретних развојних пројеката у вези са којима аплицира општина 

Обреновац. 

Сарађује са стручним службама општине и јавних предузећа на пословима текућег одржавања и 

унапређења енергетске ефикасности школа, вртића и јавних и других објеката од значаја за градску општину 

Обреновац. Предлаже мере побољшања енергетске ефикасности школа, вртића и јавних објеката, прати прописе 

из ове области и сарађује са надлежним службама Министарства енергетике и другим организацијама из ове 

области. 

Учествује као члан, у комисијама за јавне набавке везане за текуће одржавање основних школа и вртића.  

У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних 

школа – опремање школа и финансирање других текућих расхода;  прати упис у први разред основне или 

специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против 

родитеља, односно старатеља „чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски 

програм“ у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите 

и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 

организује установа, организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој 

од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на 

удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења, у складу са 

законом и другим прописима. 

У области културе и уметности обавља послове везане за развој културно-уметничког стваралаштва и 

аматеризма на подручју градске општине, припреме за одржавање културних манифестација и остваривање 

програма културе од значаја за градску општину, припрема услове за додељивање награда и признања у области 

културно уметничког стваралаштва; остварује надзор над радом установе или јавног предузећа из области 

културе чији је оснивач градска општина.  

У области спорта стара се о обезбеђивању услова за учешће градске општине у изградњи и одржавању 

спортских објеката установа или јавног предузећа чији је оснивач градска општина а у којима се остварују 

потребе грађана у области спорта; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на 

подручју градске општине; стара се о обезбеђењу услова за учешће градске општине у реализацији система 

школског спорта у градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и 

манифестација од значаја за градску општину „припрема програм развоја спорта на нивоу градске општине, 

усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града“; обезбеђује услове за реализацију програма установа. 

У области омладинске политике спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; предлаже 

акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; прати и обезбеђује 

функционисање Канцеларије за младе, „као и реализацију програма установа и удружења младих и удружења за 

младе која делују на подручју градске општине“. 

Обавља послове везане за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију и 

обезбеђење услова за рад невладиних организација и хармонизације метода рада Управе градске општине са 

управама градова и општина Европске уније и стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и 

индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. 

У области борачке и инвалидске заштите, врши послове који се односе на заштиту ратних војних и 

мирнодопских војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту цивилних инвалида рата и чланова 

њихових породица; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско материјално обезбеђење за 

борце; и друге послове који се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и њихових 

породица; заштиту чланова породица лица на одслужењу војног рока; послове социјалне заштите материјално 

необезбеђених лица; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима „и подстиче 

активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним 

организацијама на свом подручју;“ и друге послове из области рада социо-хуманитарних организација и послове 

решавања статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица. 

Обавља све стручне послове  везане за афирмацију туризма у општини Обреновац. Израђује нацрте 

аката, припрема извештаје  и информације из области  туризма  за потребе Скупштине, њених тела  и органа,  

одржава  везе између  Града, Републике  и установа у области туризма, осмишљава  туристички живот града." 

 

2) Стручна служба Управе градске општине и њен делокруг 

 

Члан 41. 

  

 За обављање стручних, организационих и са њима других повезаних послова од значаја за рад органа 

градске општине, њихових радних тела и за рад месних заједница образованих за територију градске општине 

образује се Служба за скупштинске послове и прописе, као стручна служба.  

 

Члан 42. 
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 Служба за скупштинске послове и прописе врши стручне, организационе и административно техничке 

послове за Скупштину градске општине, председника градске општине, Веће градске општине и њихова радна 

тела и Управу градске општине, као и за савете 29 месних заједница образованих на територији градске општине 

и за грађане месних заједница укључујући послове овере потписа, преписа и рукописа и оверу изјаве са два 

сведока (у седишту месних заједница), а који се односе на: стручну припрему нацрта и предлога прописа – 

статута, пословника, одлука и других општих и појединачних аката; припрему седница и обраду аката усвојених 

на седницама Скупштине и Већа градске општине и аката које је донео председник градске општине, као и аката 

савета месних заједница, стручне и административне послове у вези извршавања прописа и других општих и 

појединачних аката органа градске општине и месних заједница; вођење евиденције и обрада записника о 

одржаним седницама, евидентирање, архивирање и чување изворних докумената и аката о раду Скупштине, Већа 

и председника градске општине и савета месних заједница, у складу са прописима; стручну сарадњу са 

организационим јединицама Управе градске општине у припреми нацрта, прописа и других општих аката које 

доносе органи градске општине; давање мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе органи 

градске општине и њиховој усклађености са Уставом, законом и Статутом Града и градске општине и другим 

општим актима Града и градске општине; припрему прописа и материјала који се односе на положај градске 

општине, организацију и рад Скупштине и Већа градске општине, као и на припрему прописа из других области 

локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Управе градске општине; праћење 

усклађености Статута и других општих аката градске општине са Статутом града и другим општим актима Града; 

припрему одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа градске општине, односно 

припрему мишљења о уставности Статута градске општине; припрему пречишћених текстова прописа градске 

општине; стручне и организационе послове за потребе појединих сталних и повремених радних тела Скупштине, 

Већа градске општине и других органа градске општине; мандатно имунитетска питања одборника, избор, 

именовања и постављења органа градске општине и јавних предузећа чији је оснивач градска општина; 

остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине; 

старање о изради и спровођењу плана интегритета и о изради базе података - евиденција о носиоцима јавних 

функција у органима градске општине и јавним предузећима чији је оснивач градска општина и достављање 

расположивих података, информација и докумената надлежном републичком органу у складу са законом који 

уређује питање борбе против корупције и сукоб интереса; старање о објављивању расположивих података на 

интернет страници градске општине, у "Службеном листу града Београд" и на огласној табли градске општине. 

У складу са законом, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине и Већа градске 

општине и присуствовању акредитованих новинара раду Скупштине и Већа градске општине. 

Припрема решења по захтеву за одобравање употребе имена, грба и заставе градске општине и прати 

донете акте о употреби имена, грба и заставе градске општине; стара се о поступању по представкама и жалбама 

грађана; обавља стручне послове за поступање и рад мировних већа. 

Обавља стручне и административне послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини 

градске општине; спроводи одређене стручне и административне послове за потребе републичке „и градске“ 

изборне комисије у поступку одржавања избора, * избрисане речи, врши стручне и административне послове за 

спровођење референдума и грађанске  иницијативе. 

Врши административно техничке послове за органе градске општине, послове за колегијуме и састанке 

које организује председник и заменик председника градске општине, председник и заменик председника 

Скупштине, Веће градске општине и начелник Управе градске општине и пријем странака које се обраћају овим 

лицима; послове по захтевима државних органа и грађана.  

Служба врши и друге послове у складу са прописима. 

 

3) Кабинет председника градске општине и његов делокруг 

 

 

Члан 43. 

 

 Кабинет председника градске општине обавља стручне, саветодавне, оперативне, организационе и 

административно техничке послове за потребе председника и заменика председника градске општине, који се 

односе на: сазивање, припремање и одржавање колегијума и других састанака председника и заменика 

председника градске општине, припрему материјала о којима одлучује председник и заменик председника 

градске општине; припремање програма рада председника и заменика председника градске општине; 

евидентирање и праћење извршавања донетих аката; послове протокола; послове комуникације са јавношћу 

председника и заменика председника градске општине и стручне и административне послове за поступање 

овлашћеног лица по захтеву за давање информација од јавног значаја, у складу са законом, послове у вези 

издавања информатора и публикација од значаја за градску општину; интерно информисање; организацију 

конференција за штампу за потребе председника и заменика председника градске општине; послове у вези са 

уређивањем и одржавањем званичне интернет презентације градске општине (www.obrenovac.rs ) и друге 

организационе и административно техничке послове. 

http://www.obrenovac.org.rs/
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ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

У саставу Управе градске општине могу се поставити помоћници председника градске општине за области: 

економског развоја, урбанизма, здравствене заштите, комуналних делатности, саобраћаја, друштвених 

делатности, развоја месних заједница, заштите животне средине и других утврђених актом о постављењу. 

Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој градске општине у областима за које су постављени и врше и друге 

послове утврђене актом о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Управе градске општине. 

Помоћнике председника градске општине поставља и разрешава председник градске општине. 

У Управи градске општине поставиће се највише три помоћника председника градске општине за 

области из става 1. овог члана. 

 

 

 

Општи бројчани подаци о запосленима у Управи градске општине  Обреновац и у Одељењима и 

Службама 

 

Редни 

број  

 Организациона  

јединица  

Број 

систематизов.  

радних  

места 

Број 

запослених  

на  

одређено и 

неодређено 

време 

 

 

ВСС 

 

 

ВШС 

 

 

ССС 

 

 

 КВ 

 

 

  НК 

1. 

Одељење за 

урбанизам и 

комунално 

грађевинске 

послове  

 

 

21 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

/ 

 

 

1 

2. 

Одељење за 

имовинско 

правне  и 

стамбене 

послове  

 

 

9 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

/ 

 

 

2 

 

 

/ 

 

 

/ 

3. 

Одељење за 

буџет и, 

финансије   

 

 

22 

 

 

18 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

/ 

 

 

/ 

4. 

Одељење за 

инспекцијске 

послове  

 

19 

 

15 

 

11 

 

3 

 

 

 

/ 

 

1 

5. 
Одељење за 

општу управу  

 

28 

 

25 

 

6 

 

2 

 

14 

 

2 

 

1 

6. 
Одељење за 

развој 

16 14 8 2 4   

7. 

Служба за 

скупштинске 

послове и 

прописе  

 

24 

 

21 

 

2 

 

2 

 

17 

 

/ 

 

/ 

8. 

Кабинет 

председника 

градске 

општине  

 

2 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 
50 13 46 2 3 

укупно 141 114  
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4.7. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  

 

Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине обавља јавно правобранилаштво 

градске општине. 

 

Јавно бранилаштво је законски заступник Градске општине . 

 

Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим 

надлежним органима ради остваривања имовинских  права  и интереса Градске општине, њених органа, 

организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине . 

 

Јавно правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу његових имовинских права и 

интереса , када интереси тих лица нису у супротности са функцијом коју врши . 

 

Функцију јавног правобранилаштва врши јавни правобранилац градске општине Обреновац . 

 

Јавни правобранилац има заменика . 

 

Функција јавног правобраниоца и заменика је стална .  

 

 Делокруг, организација и рад јавног правобранилаштва градске општине уређује се посебном одлуком 

Скупштине градске општине.  
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5. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ТЕКУЋУ 

ГОДИНУ 

 

 

       „Сл. лист града Београда“ број 59/14  

Скупштина градске општине Обреновац,  на седници одржаној 28. Јуна 2014. године, на основу члана 43. 

Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 

108/13), члан 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 24. тачке 2 

Статута градске општине Обреновац ( „Сл. лист града Београда“ број 19/14-пречишћени текст), на предлог Већа 

градске општине Обреновац,  донела је  

 

 

OДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Буџет градске општине Обреновац за 2014. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 

 

  

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1,365,496,200 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 1,365,496,200 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,766,687,149 

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,585,097,781 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 181,589,368 

 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ  -401,190,949 

 

  

Издаци за набавку финансијске имовине  

 

 

Примања од продаје финансијске имовине 

 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ       -401,190,949 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине 

 

 

Примања од задуживања 100,000,000 

 

Неутрошена средства из претходних година 322,734,949 

 

Издаци за отплату главнице дуга 19,444,000 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 2,100,000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 401,190,949 
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Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима: 

 

  ОПИС 

ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТ 2014 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 

 
1,365,496,200 

1 Текући приходи  7 1,365,496,200 

1.1. Уступљени приходи 7 956,694,918 

 

Порез на доходак грађана  711 450,120,024 

 

Порез на приход од самосталних делатности  7111 48,140,838 

 

Порез на зараде 7111 401,979,186 

 

Порез на наслеђе и поклон 7133 4,412,215 

 

Порез на пренос апсолутних права 7134 44,736,167 

 

Накнада за загађивање животне средине 7145 448,298,844 

 

Текући трансфери од Града 7331 9,127,668 

 

Текући трансфери од Републике 7331   

1.2. Изворни приходи 7 408,801,282 

 

Порез на земљиште 711147 5,331,867 

 

Порез на имовину 7131 200,000,000 

 

Накнада за коришћење грађев. земљишта  7415 26,422,087 

 

Приходи од закупа пословног простора 7421 53,000,000 

 

Комуналне таксе 7145 30,000,000 

 

Комуналне таксе 7161 20,000,000 

 

Комуналне таксе 7415 2,914,972 

 

Камате  7411 7,000,000 

 

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО 7423 2,000,000 

 

Административне таксе 7422 2,000,000 

 

Новчане и мандатне казне 743 17,500 

 

Добровољни трансфери од  

физичких и правних лица 744   

 

Мешовити приходи 7451 56,214,856 

 

Закупнина за стан у државној својини 745 1,000,000 
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Меморандумске ставке за рефундацију 

 расхода 771-772 2,900,000 

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8   

3 Примања од продаје финансијске имовине  

и задуживања 9 100,000,000 

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

 
322,734,949 

1 Вишак прихода 

 

322,734,949 

  1,788,231,149 

 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине из буџета 

по појединачној намени, утврђују се у следећим износима: 

 

  

у дин. 

Ек.кл. ОПИС Укупна средства 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,585,097,781 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  310,766,652 

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 237,118,667 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  42,168,985 

413 Накнаде у натури 960,000 

414 Социјална давања запосленима 16,700,000 

415 Накнаде трошкова за запослене 10,143,000 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,176,000 

417 Oдборнички додатак 500,000 

42 КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА И РОБА 571,116,741 

421 Стални трошкови 88,046,411 

422 Трошкови путовања 1,590,000 

423 Услуге по уговору 75,394,578 

424 Специјализоване услуге 188,841,640 

425 Текуће поправке и одржавање 188,410,002 

426 Материјал 28,834,110 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 6,164,000 

441 Отплата домаћих камата 5,864,000 

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000 
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45 СУБВЕНЦИЈЕ 548,700,000 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 544,700,000 

454 Субвенције приватним предузећима 4,000,000 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 16,300,000 

463 Трансфери осталим нивоима власти 16,300,000 

464 Дотације националној служби за запошљавање 

 

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 81,453,388 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  81,453,388 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 40,597,000 

481 Дотације невладиним организацијама 7,164,000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 14,733,000 

483 Новчане казне и пенали по решењима судова 1,000,000 

485 Накнада штете нанете од стране државних органа 17,700,000 

49 РЕЗЕРВЕ 10,000,000 

499 Средства резерве 10,000,000 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 181,589,368 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 175,589,368 

511 Зграде и грађевински објекти 152,247,561 

512 Машине и опрема 17,350,807 

513 Остале некретнине и опрема 3,594,000 

515 Нематеријална имовина 2,397,000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6,000,000 

541 Земљиште 6,000,000 

6 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 21,544,000 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19,444,000 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 19,444,000 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2,100,000 

621 

Учешће капитала у домаћим нефинансијским  

предузећима 2,100,000 
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  УКУПНО 1,788,231,149 

 

 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 401.190.949  

динара, отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу од 19.444.000 динара и издацима за 

набавку финансијске имовине  у укупном износу од 2.100.000 динара, планирано је да се обезбеде из оствареног 

суфицита  2013. године и пренетих неутрошених средстава ранијих година у износу од 322.734.949 динара и 

примања од задуживања у износу од 100.000.000 динара. 

 

Члан 3. 

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта усмерава се за реализацију: 

 Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца 

 

Члан 4. 

Приходи   од давања у закуп пословног простора, односно на коришћење непокретности у државној 

својини чији је корисник градска општина и индиректни корисници буџета, усмеравају се за финансирање 

програма пословања ЈП «Пословни простор» Обреновац, дела програма ЈП за изградњу Обреновца и дела 

финанијских планова МЗ. 

 

 

Члан 5. 

Приходи од накнада за загађивање животне средине, накнаде од супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад користиће се наменски према 

Програму коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине 

на територији градске општине Обреновац за 2014. годину. 

 

Члан 6.  

Приходи од пореза на доходак грађана – на зараде, користиће се за финансирање програма комуналне 

делатности  и финансирање класичних функција индиректних корисника буџета.  

 

Члан 7. 

У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 10.000.000 динара.  

Средства текуће буџетске резерве опредељују се у обиму од 0,73% прихода буџета. 

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује Председник градске општине. 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 8. 

Укупна средства буџета градске општине Обреновац утврђена су у износу од 1.788.231.149 динара. 

Укупна средства формирана су приходима и примањима из следећих извора: 

- прихода из буџета у износу од 1.353.468.532 динара – извор финансирања 01; 

- средстава социјалних доприноса у износу од 2.900.000 динара – извор финансирања 03; 

- донација од осталих нивоа власти у износу од 9.127.668 – извор финансирања 07; 

- примања од домаћих  задуживања у износу од 100.000.000 – извор финансирања 10; 

- буџетског суфицита у износу од 322.734.949 – извор финансирања 13. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      

 

СКУПШТИНА  

ГО ОПШТИНЕ 

              

  110   

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови               

1   411 Плате и додаци запослених 9,493,000           9,493,000 

2   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 1,642,000           1,642,000 

3   415 

Накнада трошкова за  

превоз 240,000           240,000 

3/1   417 Одборнички додатак 500,000           500,000 

4   421 Стални трошкови  30,000           30,000 

5   422 Трошкови путовања  60,000           60,000 

6   423 Одборнички додатак 9,000,000           9,000,000 

7   423 

Накнада члановима 

 комисије  700,000           700,000 

8   423 

Накнаде председницима 

и з.п. Савета МЗ 7,500,000           7,500,000 

9   423 Услуге по уговору 100,000           100,000 

      Извор финансирања за раздео 1.             0 

  

01 Приходи из буџета 29,265,000           29,265,000 

  

 

13 Вишак прихода           0 0 

      Укупно за раздео 1.             29,265,000 

      
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО 

              

  110   

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови               

10   411 Плате и додаци запослених 24,855,000           24,855,000 

11   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 4,278,000           4,278,000 

12   415 

Накнада трошкова за  

превоз 580,000           580,000 

13   422 Трошкови путовања  130,000           130,000 

14   423 Накнада члановима већа и комисија 1,800,000           1,800,000 

15   423 Услуге по уговору 480,000           480,000 

16   499 Стална резерва             0 

17   499 Текућа резерва 10,000,000           10,000,000 

  070   

Социјална помоћ угроженом 

 становништву некласификована на другом 

месту               

17/1   472 Накнаде из буџета за становање и живот 700,000           700,000 
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17/2   426 Mатеријал     4,000,000       4,000,000 

17/3   424 Специјализоване услуге 100,000           100,000 

      Извор финансирања за раздео 2.             0 

  

01 Приходи из буџета 42,923,000           42,923,000 

  

07 Донације од остал. нивоа власти     4,000,000       4,000,000 

      Укупно за раздео 2.             46,923,000 

      

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

              

  330   

 Судови 

              

18   411 Плате и додаци запослених 4,330,000           4,330,000 

19   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 776,000           776,000 

19/1   415 

Накнада трошкова за  

превоз 113,000           113,000 

      Извор финансирања за раздео 3.             0 

  

01 Приходи из буџета 5,219,000           5,219,000 

      Укупно за раздео 3.             5,219,000 

      

УПРАВА ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ               

  130   Опште услуге               

20   411 Плате и додаци запослених 100,100,000         14,700,000 114,800,000 

21   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 20,544,000           20,544,000 

22   413 Накнаде у натури 800,000           800,000 

23   414 Соц. давања запосленима 10,000,000         300,000 10,300,000 

23/1   415 

Накнада трошкова за  

превоз 6,240,000           6,240,000 

24   421 Стални трошкови 22,000,000           22,000,000 

25   422 Трошкови путовања 670,000           670,000 

26   423 Услуге по уговору  25,935,000   11,000     3,637,343 29,583,343 

27   424 Специјализоване услуге 1,000,000           1,000,000 

28   425 

Текуће поправке 

и одржавање 7,230,000           7,230,000 

29   425 

Текуће поправке и  

одржавање зграде ХЕЛП-а 2,000,000           2,000,000 

30   426 Материјал 10,190,000   92,230       10,282,230 

31   482 Порези, обав.таксе и казне 295,000           295,000 

32   483 Новчане казне и пенали 1,000,000           1,000,000 

33   512 Машине и опрема 5,000,000   12,270       5,012,270 

33/1   515 Нематеријална имовина 897,000           897,000 

  160   

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту               
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34   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи             0 

34/1   421 Стални трошкови 5,000           5,000 

35   423 Услуге по уговору             0 

36   426 Материјал 98,000           98,000 

36/1   481 Дотације верским организацијама 100,000           100,000 

37   481 Дотације невладиним организацијама 15,000         225,000 240,000 

38   481 

Дотације за финансирање  редовног рада 

политичких субјеката 1,100,000           1,100,000 

  150   

Опште јавне услуге-  

истраживање и развој               

39   421 

Стални трошкови - реализација ЛАП-а за 

младе 390,000           390,000 

40   423 

Услуге по уговору - реализација ЛАП-а за 

младе 850,000           850,000 

41   424 

Специјализоване услуге - реализација 

ЛАП-а за младе 1,000,000           1,000,000 

42   426 Материјал - реализација ЛАП-а за младе 300,000           300,000 

42/1   472 Остале накнаде из буџета за образовање 150,000           150,000 

43   481 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 524,000           524,000 

  421   Пољопривреда               

43/1   423 Услуге по уговору 500,000             

44   424 Специјализоване услуге 1,500,000           1,500,000 

44/1   451 Текуће субвенције за пољопривреду 12,000,000           12,000,000 

44/2   481 Дотације невладиним организацијама               

  620   Развој заједнице               

45   424 

Одржавање комуналне  

хигијене 67,000,000           67,000,000 

45/1   424 Одржавање кишне канализације 15,000,000           15,000,000 

46   451 

Субвенције  

ЈКП "Паркинг сервис" 3,700,000           3,700,000 

47   451 Субвенције ЈП СКЦ   59,000,000           59,000,000 

48   451 

Субвенције за Регионални центар за 

управљање отпадом “Еко Тамнава”              0 

49   451 

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и 

канализација - изградња фекалне 

канализације Уровци и Кртинска         100,000,000   100,000,000 

49/1   621 Учешће у капиталу јавних предузећа 2,100,000             

  070   

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту               
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50   472 Накнаде за становање и живот- ЈКП ВИК 15,200,000           15,200,000 

51   472 

Накнаде за становање и живот- ЈКП 

Топловод 1,000,000           1,000,000 

52   472 

Накнаде за становање и живот- ЈКП 

Обреновац 1,000,000           1,000,000 

53   472 

Трошкови сахране социјално 

необезбеђених лица 400,000   47,044       447,044 

54   481 Дотације Црвеном крсту  3,000,000           3,000,000 

  170   Трансакције јавног дуга               

55   441 Отплата домаћих камата 2,500,000           2,500,000 

56   444 Пратећи трошкови задуживања 100,000           100,000 

  040   Породица и деца               

57   472 

Трошкови смештаја деце са посебним 

потребама 2,800,000           2,800,000 

58   472 

Накнада из буџета за децу и породицу-

бракови и бебе 
2,700,000           2,700,000 

59   481 

Дотација осталим удружењима грађана 

фонд Иван Батинић 500,000           500,000 

  050   Незапосленост               

60   454 Текуће субвенције приватним предузећима  4,000,000           4,000,000 

60/1   464 

Текуће дотације Националној служби за 

запошљавање             0 

  060   Становање               

61   472 Накнаде за становање и живот 910,300   72,044     10,474,000 11,456,344 

  820   Услуге културе               

62   423 Услуге по уговору 400,000           400,000 

63   424 Специјализоване услуге 700,000           700,000 

64   426 Материјал 500,000           500,000 

65   472 Накнаде за културу из буџета 500,000           500,000 

66   481 Дотације невладиним организацијама 500,000         200,000 700,000 

  810   Услуге рекреације и спорта               

67   481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000           1,000,000 

  912   Основно образовање               

67/1   423 Услуге по уговору 49,920           49,920 

68   472 Превоз ученика 40,000,000           40,000,000 

69   472 

Накнаде из буџета асистентима у настави 

физичке културе 2,000,000           2,000,000 

70   463 Трансфери ОШ 15,000,000           15,000,000 

  980   

Образовање некласификовано на другом 

месту               
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71   472 Превоз ученика             0 

72   472 Накнаде из буџета за образовање 4,000,000           4,000,000 

73   463 Текући трансфери нивоу Републике-школе 200,000           200,000 

  180   Трансфери општег карактера               

74   463 

Tекући трансфери осталим нивоима 

власти-МНРО 600,000           600,000 

75   463 

Трансфери осталим нивоима власти-Дом 

здравља 500,000           500,000 

  560   

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту               

76   451 Субвенције ЈКП “Топловод” -по програму 76,000,000           76,000,000 

77   451 

Субвенције ЈКП “Водовод и канализација” 

- по програму 54,600,000         95,400,000 150,000,000 

78   424 

Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 67,500,000           67,500,000 

79   451 

Субвенције ЈКП “Обреновац” - по 

програму 7,398,844         26,601,156 34,000,000 

80   451 Субвенције ЈП СКЦ - по програму 61,000,000         49,000,000 110,000,000 

      Извор финансирања за раздео 4. 266,498,844             

  

01 Приходи из буџета 745,792,064           745,792,064 

  

03 Социјални доприноси   0         0 

  

07 Донације од остал. нивоа власти     234,588       234,588 

  

10 Примања од домаћих задуживања          100,000,000   100,000,000 

  

 

13 Процењени вишак прихода           200,537,499 200,537,499 

      Укупно за раздео 4.             1,046,564,151 

      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ               

  160   Опште јавне услуге               

81   421 Стални трошкови 3,000,000           3,000,000 

82   423 Услуге по уговору 950,000         38,000 988,000 

83   424 Специјаизоване услуге 120,000           120,000 

84   425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000         2,682,381 4,682,381 

85   426 Материјал 500,000           500,000 

86   482 Порези, обавезне таксе и казне 58,000           58,000 

87   512 Машине и опрема 372,000         1,246,537 1,618,537 

 

    Извор финансирања за раздео 4.1.             0 

  

 

01 Приходи из буџета 7,000,000           7,000,000 

  

 

13 Вишак прихода           3,966,918 3,966,918 
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      Укупно за раздео 4.1.             10,966,918 

      

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ               

  620   Развој заједнице               

88   411 Плате и додаци запослених 59,618,967           59,618,967 

89   412 

Социј.доприноси на 

 терет послодавца 10,695,000           10,695,000 

90   414 

Социјална давања 

 запослен.  2,950,000 400,000         3,350,000 

91   415 

Накнаде за запослене  

/превоз/ 2,040,000           2,040,000 

92   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 2,346,000           2,346,000 

93   421 

Стални тр. Енергетске услуге-електрична 

енергија 51,500,000           51,500,000 

94   421 

Стални трошкови -  

редовна делатност 6,036,411           6,036,411 

95   422 Трошкови путовања 540,000           540,000 

96   423 

Услуге по уговору - 

редовна делатност 18,249,000           18,249,000 

97   423 

Услуге по уговору - 

услуге образовања запослених 360,000           360,000 

98   424 

Услуге очувања животне  

средине и геодетске услуге 6,930,000           6,930,000 

99   425 

Текуће поправке и  

одржавање - саобраћајнице 8,746,090         6,600,685 15,346,775 

99/1   425 

Текуће поправке и одржавање - бањска 

бушотина 1,000,000           1,000,000 

100   425 

Текуће поправке и одржав. 

 редовна делатност 3,120,000         2,030,846 5,150,846 

101   426 Материјал - редовна делатност 8,940,000           8,940,000 

101/1   441 Отплата домаћим пословним банкама 3,364,000           3,364,000 

101/2   444 Пратећи трошкови задуживања 200,000           200,000 

102   485 Накнада штете нанете од државних органа 17,700,000           17,700,000 

103   482 Порези, обав.таксе и казне 3,230,000           3,230,000 

104   511 Пројектно планирање  3,700,000           3,700,000 

105   511 

Изградња зграда и објеката-остали 

објекти-школе 37,190,000         61,399,001 98,589,001 

105/1   512 Опрема - редовна делатност 5,070,000           5,070,000 

105/2   515 

Нематеријална имовина-компјутерски 

софтвер 1,000,000           1,000,000 

105/3   541 Прибављање земљишта 6,000,000           6,000,000 

105/4   611 

Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 19,444,000           19,444,000 

  530   Заштита животне средине               

106   424 Остале специјализоване услуге             0 

107   425 

Текуће поправке и  

одржавање - саобраћајнице 78,130,000         30,000,000 108,130,000 
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108   425 

Текуће поправке и  

одржавање електро мреже 41,870,000           41,870,000 

108/1   426 Материјал - електромреже 3,000,000           3,000,000 

109   511 Изградња зграда и објеката-саобраћајнице 29,800,000         17,200,000 47,000,000 

   

Извор финансирања за раздео 4.2.               

  

01 Приходи из буџета 432,769,468           432,769,468 

  

03 Социјални доприноси   400,000         400,000 

  

 

13 Вишак прихода           117,230,532 117,230,532 

      Укупно за раздео 4.2.             550,400,000 

      

ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ               

  130   Опште услуге               

110   411 Плате и додаци запослених 11,921,700           11,921,700 

111   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 2,133,985           2,133,985 

112   413 Накнаде у натури 80,000           80,000 

113   414 

Социјална давања  

запосленима  100,000 500,000         600,000 

114   415 

Накнаде за запослене 

 /превоз/ 430,000           430,000 

115   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 455,000           455,000 

116   421 Стални трошкови 1,365,000           1,365,000 

117   422 Трошкови путовања 140,000           140,000 

118   423 Услуге по уговору 2,154,315           2,154,315 

119   424 Специјализоване услуге 50,000           50,000 

120   425 Текуће поправке и одржавање 500,000           500,000 

121   426 Материјал - редовна делатност 920,000           920,000 

122   482 Порези, обавезне таксе и казне 150,000           150,000 

123   512 Машине и опрема 2,100,000           2,100,000 

  530   Заштита животне средине               

123а   421 Стални трошкови             0 

124   423 Услуге по уговору 400,000           400,000 

125   424 Специјализоване услуге 25,538,560   1,303,080     1,000,000 27,841,640 

125/1   426 Материјал 28,880   20,000       48,880 

125/2   511 Пројектно планирање  958,560           958,560 

126   512 Машине и опрема 2,050,000           2,050,000 

126/1   513 Остале некретнине и опрема 24,000   3,570,000       3,594,000 
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Извор финансирања за раздео 4.3.               

  

01 Приходи из буџета 51,500,000           51,500,000 

  

03 Социјални доприноси   500,000         500,000 

  

 

07 Донације од остал. нивоа власти     4,893,080       4,893,080 

  

 

13 Вишак прихода 

     

1,000,000 1,000,000 

      Укупно за раздео 4.3.             57,893,080 

      ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР               

  130   Опште услуге               

127   411 Плате и додаци запослених 12,100,000           12,100,000 

128   412 

Соц. доприноси на терет 

послодавца 2,100,000           2,100,000 

129   413 Накнаде у натури 80,000           80,000 

130   414 

Социјална давања 

 запосленима  450,000 2,000,000         2,450,000 

131   415 

Накнаде за запослене 

 /превоз/ 500,000           500,000 

132   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 375,000           375,000 

133   421 Стални трошкови 3,720,000           3,720,000 

134   422 Трошкови путовања 50,000           50,000 

135   423 Услуге по уговору 2,280,000           2,280,000 

136   424 Специјализоване услуге 100,000           100,000 

137   426 Материјал 245,000           245,000 

  411   

Општи економски   

послови               

138   425 Текуће поправке и одржава. 2,000,000           2,000,000 

139   482 

Порези, обав.таксе и  

казне 11,000,000           11,000,000 

140   511 

Зграде и грађевински  

објекти 2,000,000           2,000,000 

141   512 Машине и опрема 1,500,000           1,500,000 

142   515 Нематеријална имовина 500,000           500,000 

   

Извор финансирања за раздео 4.4. 

      

  

  

01 Приходи из буџета 39,000,000 

     

39,000,000 

  

 

03 Социјални доприноси 

 

2,000,000 

    

2,000,000 

      Укупно за раздео 4..4.             41,000,000 

      Извор финансирања за раздео 1-4               

  

01 Приходи из буџета 1,353,468,532   

   

1,353,468,532 

  

03 Социјални доприноси   2,900,000 

    

2,900,000 

  

07 Донације од остал. нивоа власти     9,127,668 

   

9,127,668 

  

 

10 Примања од домаћих задуживања  

    

100,000,000 

 

100,000,000 
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    13 Вишак прихода           322,734,949 322,734,949 

      УКУПНО           1,788,231,149 
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 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 

2015.  и 2016. годину које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона 

о буџетском систему (“Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13) и 

Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Сл. гласник РС” бр. 104/09) 

број запослених код корисника буџета градске општине Обреновац не може прећи максимални број запослених 

на неодређено и одређено време и то:  

 194 запослених на неодређено време 

 15  запослених на одређено време 

У овој Одлуци о буџету  средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 

  

Члан 10. 

  Укупна средства за јавну потрошњу градске општине Обреновац, утврђена одлуком Града, 

повећавају се за износ средстава која се преносе из буџета Града за конкретне намене, на основу акта 

Градоначелника. 

 Обим средстава за јавну потрошњу градске општине Обреновац повећава се за износ који градска 

општина оствари по основу донација и трансфера. 

 

Члан 11. 

 У случају да се  буџету градске општине Обреновац из другог буџета (Републике, Града или друге 

локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска средства за 

надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити 

познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет, финансије и привреду (у даљем тексту Одељење) 

на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.  

 

Члан 12. 

 Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета градске општине и одговоран је за 

извршење ове одлуке. 

  

Члан 13. 

 Председник градске општине може донети одлуку о промени висине апропријација у складу са чланом 

61. Закона о буџетском систему. 

 Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих 

извора могу мењати без ограничења. 

 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, 

Председник градске општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у 

текућу буџетску резерву и може се користити за немене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису 

предвиђена средства у довољном обиму. Укупан износ преусмеравања средстава не може бити већи од износа 

разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа 

средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом. 

 

  Члан 14. 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком одговоран је руководилац  

директног, односно индиректног корисника буџетских средстава. 

 

 Члан 15. 

 Одељење је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року 

од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника градске општине. 

 У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог члана Председник градске општине  

доставља извештај Скупштини градске општине. 

 

Члан 16. 

 Средства текуће буџетске резеве у износу од 10.000.000 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 17. 
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 Новчана средства буџета градске општине Обреновац и средства индиректних корисника буџета 

градске општине воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора. 

                Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине која преостану по 

извршењу обавеза буџета могу се користити за депоновање код Народне банке Србије или код пословних банака 

које имају одговарајући бонитет, уз полагање одговарајућих инструмената обезбеђења. 

                Депоновање средстава врши се на основу појединачне одлуке Председника градске општине о 

депоновању, у складу са Законом, а уз прибављање мишљења Већа градске општине. 

 

Члан 18. 

 Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8.  ове Одлуке, у делу који се односи на: 

 раздео  1 – Скупштина градске општине, врши се на основу  финансијског плана Скупштине 

градске општине који доноси Председник скупштине у року од 5 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке; 

 раздео 2- Председник и Веће градске општине, врши се на основу  финансијског плана 

Председника и Већа градске општине који доноси Председник градске општине у року од 5 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке; 

 раздео 3- Јавно правобранилаштво градске општине, врши се на основу  финансијског плана 

Јавног правобранилаштва  који доноси Јавни правобранилац у року од 5 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке; 

 раздео 4- Управа градске општине, врши се на основу  финансијског плана Управе градске 

општине  који доноси Начелник управе градске општине у року од 5 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке; 

 

 За средства у разделу 4.1. – Месне заједнице, распоред средстава по месним заједницама утврдиће се 

посебним Решењем Већа градске општине. На основу тако утврђеног обима средстава, савети  МЗ доносе свој 

финансијски план.  

 Доносиоци финансијских планова из става 1 овог члана, у складу са истим, доноће и Планове набавки 

за исти период. 

 Индиретни корисници, носиоци раздела, распоред и коришћење осталих средстава утврђених овом 

Одлуком  врше годишњим  финансијским плановима. 

 Финансијски планови директних и индиректних корисника мењају се истовремено са променом 

апропријација утврђених чланом 8. ове Одлуке у складу са законом.  

 

Члан 19. 

 Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средства, 

одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из 

средства органа којим руководи и издавање налога за уплату средства која припадају буџету. 

 

Члан 20 

 Распоред и коришћење средстава у 2014. години, вршиће се по основу решења и Одлуке Штаба за 

ванредне ситуације на територији ГО Обреновац у оквиру раздела 2 – Председник и Веће и то: 

 функција 110 – Извршни и законодавни органи,  економска класификација 499 – Средства резерве; 

 функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска 

класификација 426 – Материјал 

 функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска 

класификација 472 – Накнаде из буџета за становање и живот. 

 Распоред и коришћење средстава у 2014. години, вршиће се по општем или посебном акту (решење, 

закључак, одлука, уговор)  у оквиру раздела 4 – Управа градске општине и то: 

 

 функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  економска класификација 481 

– Дотације невладиним организацијама; 

 функција 150 – Опште јавне услуге истраживање и развој, економске класификације 421, 423, 424, 

426,472  и 481– Реализација локалног акционог плана за младе; 

 функција 421 – Пољопривреда, економска  класификације, 423-Услуге по уговору 

 функција 421 – Пољопривреда, економска  класификације, 424-Специјализоване услуге; 

 функција 421 – Пољопривреда, економска класификације, 451- Текуће субвенције за пољопривреду; 

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 за програм одржавања комуналне 

хигијене и  објеката водоводне и канализационе мреже; 

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Субвенције ЈКП “Паркинг сервис”; 

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација  451 – Субвенције ЈП СКЦ; 

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација  451 – Капиталне субвенције ЈКП Водовод 

и канализација – изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска; 
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 Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 472 – Накнаде 

за становање и живот ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Топловод и ЈКП “Обреновац”; 

 функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 481 – Дотације 

Црвеном крсту; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Трошкови смештаја деце са 

посебним потребама; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за децу и 

породицу-бракови и бебе; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 481 – Дотације осталим удружењима 

грађана – Фонд “Иван Батинић”; 

 функција 050 – Незапосленост, економска класификација 454 – Текуће субвенције приватним 

предузећима 

 функција 820 – Услуге културе, економске класификације 423,424,426,472 и 481; 

 функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама; 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 423– Услуге по уговору 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 472 – Превоз ученика 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 472 – Накнаде из буџета асистентима 

физичке културе 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 – Трансфери  ОШ; 

 функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација 472 – 

Накнаде из буџета за образовање; 

 функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација 463 –Текући 

трансфери нивоу Републике - школе; 

 функција 180 – Трансфери општег карактера, економска класификација 463- трансфери другим 

нивоима власти – МНРО; 

 функција 180 – Трансфери општег карактера, економска класификација 463- трансфери другим 

нивоима власти – опрема за Дом здравља; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска 

класификација 451- Субвенције ЈКП Топловод – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска 

класификација 451- Субвенције ЈКП Водовод и канализација – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска 

класификација 451- Субвенције ЈКП Обреновац – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска 

класификација 451- Субвенције ЈП СКЦ – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска 

класификација 424- Услуге одржавања националних паркова и природних површина – по програму. 

 

Члан 21. 

 Директни и индиректни корисници буџета могу користити средства распоређена овом одлуком за 

намене за које су им та средства и одобрена. 

 

Члан 22. 

 Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет средстава буџета само до износа 

апропријације утврђене овом одлуком. 

 Изузетно, од става 1 овог члана, корисници из ства 1 овог члана могу преузимати обавезе по уговору 

који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет, 

финансије и привреду.  

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком или је у 

супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета. 

 Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у тој години 

преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2014. години и извршавају се на терет одобрених апропријација 

овом Одлуком. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

Члан 23. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно приходима и примањима 

буџета.  

 Ако се у току године приходи и примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: 

- обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, 
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- минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 

средстава. 

 Председник градске општине може обуставити привремено извршење појединих издатака у случају да 

се издаци повећају или примања буџета смање. 

 

Члан 24. 

 Одељење  ће вршити одговарајуће промене функционалне и економске класификације утврђене овом 

одлуком ради усклађивања тих класификација са законским изменама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру за буџетски систем. 

 

 

 

Члан 25. 

 Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до висине издатака које за тромесечни период 

одреди Одељење.  

 Приликом одређивања квоте за кориснике средстава буџета, Одељење  има у виду планирана средства 

у буџету за тог буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета. 

 Корисници средстава буџета дужни су да уз захтев  за трансфер средстава, доставе Одељењу 

комплетну документацију за плаћање, на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава. 

 

Члан 26. 

 Индиректни корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, најкасније до 31. 

децембра 2014. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину. 

  

Члан 27. 

 У буџетској 2014. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и 

јубиларних награда и других врста награда предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за 

директног и индиректне кориснике средстава буџета градске општине Обреновац, вршиће се у складу са Законом 

о буџету Републике Србије. 

 

 

Члан 28. 

 Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских  радова, које закључују директни 

корисник и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима који 

регулишу јавне набавке. 

 

Члан 29. 

 Јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, дужна су да најкасније до 30. новембра 

текуће  буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет градске 

општине Обреновац.  

 Надзорни одбор јавног предузећа је одговоран за поступање у складу са ставом 1. овог члана.  

   

Члан 30. 

 Директни  и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, осносно не исказују расход амортизације и 

упоребе средстава за рад. 

 

Члан 31. 

 Одлуку о капиталном задуживању градске општине Обреновац доноси Скупштина градске општине 

Обреновац, уз сагласност Скупштине  града Београда и по претходно прибављеном мишљењу Министарства 

финансија – Управе за јавни дуг. 

 

Члан 32. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“ и доставити Секретеријату за финансије 

града Београда. 

 

Члан 33. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл. листу града Београда”, а 

примењиваће се од 01.07.2014. године. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 400-9 од  28. јуна 2014. године 
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                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                        Жељко Јоветић 

 

 

 

„Службени лист града Београда“ број 80/14 

             

Скупштина градске општине Обреновац,  на седници одржаној  24.10.2014. године, на основу члана 43. 

Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 

108/13), члан 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'“, број 129/2007) и члана 24. тачке 2 

Статута градске општине Обреновац ( „Сл. лист града Београда“, број 19/14-пречишћени текст и 73/14), на 

предлог Већа градске општине Обреновац,  донела је  

 

 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ 

OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2014 године („Сл. лист града Београда“, број 59/14 ) члан 1. 

мења се гласи: 

 

 

„Буџет градске општине Обреновац за 2014. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 

 

  
у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.489.546.705 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 1.489.546.705 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.890.737.654 

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.695.308.836 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 195.428.818 

 
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ  -401.190.949 

 

  
Издаци за набавку финансијске имовине  

 

 
Примања од продаје финансијске имовине 

 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -401.190.949 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 
Примања од продаје финансијске имовине 
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Примања од задуживања 100.000.000 

 
Неутрошена средства из претходних година 322.734.949 

 
Издаци за отплату главнице дуга 19.444.000 

 
Издаци за набавку финансијске имовине 2.100.000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ     401.190.949 

 
 

Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима: 

 

 

  ОПИС 
ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТ 2014 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 
 

1.489.546.705 

1 Текући приходи  7 1.489.546.705 

1.1. Уступљени приходи 7 1.070.514.383 

 
Порез на доходак грађана  711 481.800.222 

 
Порез на приход од самосталних делатности  7111 48.140.838 

 
Порез на зараде 7111 433.659.384 

 
Порез на наслеђе и поклон 7133 4.412.215 

 
Порез на пренос апсолутних права 7134 44.736.167 

 
Накнада за загађивање животне средине 7145 450.313.261 

 
Текући трансфери од Града 7331 89.133.434 

 
Текући трансфери од Републике 7331 119.084 

1.2. Изворни приходи 7 419.032.322 

 
Порез на земљиште 711147 5.331.867 

 
Порез на имовину 7131 200.000.000 

 
Накнада за коришћење грађев. земљишта  7415 26.422.087 

 
Приходи од закупа пословног простора 7421 51.158.540 

 
Комуналне таксе 7145 30.000.000 

 
Комуналне таксе 7161 20.000.000 

 
Комуналне таксе 7415 2.914.972 

 
Камате  7411 15.000.000 

 
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО 7423 6.000.000 
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Административне таксе 7422 2.000.000 

 
Новчане и мандатне казне 743 20.000 

 

Добровољни трансфери од  
физичких и правних лица 744 70.000 

 
Мешовити приходи 7451 55.214.856 

 
Закупнина за стан у државној својини 745 2.000.000 

 

Меморандумске ставке за рефундацију 
 расхода 771-772 2.900.000 

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8   

3 Примања од продаје финансијске имовине  
и задуживања 9 100.000.000 

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
 

322.734.949 

1 Вишак прихода 
 

322.734.949 

  1.912.281.654 

 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине из буџета по 

појединачној намени, утврђују се у следећим износима: 

 

  
у дин. 

Ек.кл. ОПИС Укупна средства 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.695.308.836 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  305.715.222 

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 238.890.622 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  42.983.159 

413 Накнаде у натури 825.000 

414 Социјална давања запосленима 11.030.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 9.854.441 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.821.000 

417 Oдборнички додатак 311.000 

42 КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА И РОБА 574.947.929 

421 Стални трошкови 92.223.411 

422 Трошкови путовања 1.590.000 

423 Услуге по уговору 70.435.790 

424 Специјализоване услуге 210.604.528 

425 Текуће поправке и одржавање 169.823.596 
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426 Материјал 30.270.604 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 6.164.000 

441 Отплата домаћих камата 5.864.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 300.000 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 658.392.500 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 654.792.500 

454 Субвенције приватним предузећима 3.600.000 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 7.505.000 

463 Трансфери осталим нивоима власти 7.505.000 

464 Дотације националној служби за запошљавање 
 

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 90.178.590 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  90.178.590 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 47.325.000 

481 Дотације невладиним организацијама 8.717.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне 14.008.000 

483 Новчане казне и пенали по решењима судова 1.000.000 

485 Накнада штете нанете од стране државних органа 23.600.000 

49 РЕЗЕРВЕ 5.080.595 

499 Средства резерве 5.080.595 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 195.428.818 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 187.028.818 

511 Зграде и грађевински објекти 158.797.561 

512 Машине и опрема 18.860.257 

513 Остале некретнине и опрема 3.824.000 

515 Нематеријална имовина 5.547.000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 8.400.000 

541 Земљиште 8.400.000 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 21.544.000 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19.444.000 
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611 Отплата главнице домаћим кредиторима 19.444.000 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.100.000 

621 
Учешће капитала у домаћим нефинансијским  
предузећима 2.100.000 

  УКУПНО 1.912.281.654 

 

 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: '' У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 5.080.585 динара. 

Средства текуће буџетске резерве опредељују се у обиму од 0,34% прихода буџета. 

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује Председник градске општине.'' 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 3. 

 

У Посебном делу члан 8. мења се и гласи: 

 

''Укупна средства буџета градске општине Обреновац утврђена су у износу од 1.912.281.654 динара. 

Укупна средства формирана су приходима и примањима из следећих извора: 

- прихода из буџета у износу од 1.397.323.887 динара – извор финансирања 01; 

- средстава социјалних доприноса у износу од 2.900.000 динара – извор финансирања 03; 

- трансфера од другог нивоа власти у износу од 89.252.818 – извор финансирања 07; 

- добровољних трансфера физичких и правних лица у износу од 70.000 – извор финансирања 08; 

- примања од домаћих  задуживања у износу од 100.000.000 – извор финансирања 10; 

- буџетског суфицита у износу од 322.734.949 – извор финансирања 13.'' 
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СКУПШТИНА  
ГО ОПШТИНЕ 

              

  110   

  

              

1   411 Плате и додаци запослених 8.493.000           8.493.000 

2   412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца 1.600.000           1.600.000 

3   415 
Накнада трошкова за  
превоз 220.000           220.000 

3/1   417 Одборнички додатак 311.000           311.000 

4   421 Стални трошкови  30.000           30.000 

5   422 Трошкови путовања  60.000           60.000 

6   423 Одборнички додатак 10.600.000           10.600.000 

7   423 
Накнада члановима 
 комисије  850.000           850.000 

8   423 
Накнаде председницима 
и з.п. Савета МЗ 7.700.000           7.700.000 

9   423 Услуге по уговору 108.000           108.000 
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      Извор финансирања за раздео 1.             0 

  

01 Приходи из буџета 29.972.000           29.972.000 

  

 

13 Вишак прихода           0 0 

      Укупно за раздео 1.             29.972.000 

      

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО 

              

  110   
  

              

10   411 Плате и додаци запослених 25.515.000           25.515.000 

11   412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца 4.678.159           4.678.159 

12   415 
Накнада трошкова за  
превоз 600.000           600.000 

13   422 Трошкови путовања  130.000           130.000 

14   423 Накнада члановима већа и комисија 2.810.000           2.810.000 

15   423 Услуге по уговору 629.523           629.523 

15/1   463 
Текући трансфер нивоу Града - 
Музеј Града Београда 200.000           200.000 

16   499 Стална резерва             0 

17   499 Текућа резерва 5.080.595           5.080.595 

  070   

Социјална помоћ угроженом 
 становништву некласификована на другом 
месту               

17/1   472 Накнаде из буџета за становање и живот 2.105.202           2.105.202 

17/2   426 Mатеријал 375.360   4.000.000       4.375.360 

17/3   424 Специјализоване услуге 1.446.105           1.446.105 

      Извор финансирања за раздео 2.             0 

  

01 Приходи из буџета 43.569.944           43.569.944 

  

07 Трансфери од другог нивоа власти     4.000.000       4.000.000 

      Укупно за раздео 2.             47.569.944 

      

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

              

  330   

  

              

18   411 Плате и додаци запослених 4.530.000           4.530.000 

19   412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца 811.000           811.000 

19/1   415 
Накнада трошкова за  
превоз 94.441           94.441 

      Извор финансирања за раздео 3.             0 

  

01 Приходи из буџета 5.435.441           5.435.441 

      Укупно за раздео 3.             5.435.441 

      

УПРАВА ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ               
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  130   Опште услуге               

20   411 Плате и додаци запослених 101.100.000         14.700.000 115.800.000 

21   412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца 20.744.000           20.744.000 

22   413 Накнаде у натури 670.000           670.000 

23   414 Соц. давања запосленима 5.980.000         300.000 6.280.000 

23/1   415 
Накнада трошкова за  
превоз 6.020.000           6.020.000 

23/2   416 
Награде запосленима и остали 
 посебни расходи 300.000           300.000 

24   421 Стални трошкови 25.794.000           25.794.000 

25   422 Трошкови путовања 670.000           670.000 

26   423 Услуге по уговору  24.532.400   11.000     2.044.526 26.587.926 

27   424 Специјализоване услуге 1.160.000           1.160.000 

28   425 
Текуће поправке 
и одржавање 10.985.000           10.985.000 

29   425 
Текуће поправке и  
одржавање зграде ХЕЛП-а 2.000.000           2.000.000 

30   426 Материјал 11.040.000   92.230       11.132.230 

31   482 Порези, обав.таксе и казне 295.000           295.000 

32   483 Новчане казне и пенали 1.000.000           1.000.000 

33   512 Машине и опрема 5.000.000   137.420       5.137.420 

33/1   515 Нематеријална имовина 1.697.000           1.697.000 

  160   
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту               

34   416 
Награде, бонуси и остали 
 посебни расходи             0 

34/1   421 Стални трошкови 5.000           5.000 

35   423 Услуге по уговору             0 

36   426 Материјал 98.000           98.000 

36/1   481 Дотације верским организацијама 100.000           100.000 

37   481 Дотације невладиним организацијама 30.000         225.000 255.000 

38   481 
Дотације за финансирање  редовног рада 
политичких субјеката 1.100.000           1.100.000 

  150   
Опште јавне услуге-  
истраживање и развој               

39   421 
Стални трошкови - реализација ЛАП-а за 
младе 340.000           340.000 

40   423 
Услуге по уговору - реализација ЛАП-а за 
младе 750.000           750.000 

41   424 
Специјализоване услуге - реализација ЛАП-а 
за младе 900.000           900.000 

42   426 Материјал - реализација ЛАП-а за младе 200.000           200.000 

42/1   472 Остале накнаде из буџета за образовање 100.000           100.000 
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43   481 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама             0 

  421   Пољопривреда               

43/1   423 Услуге по уговоре 721.430           721.430 

44   424 Специјализоване услуге 1.349.500           1.349.500 

44/1   451 Текуће субвенције за пољопривреду 17.000.000           17.000.000 

44/2   481 Дотације невладиним организацијама               

  620   Развој заједнице               

45   424 
Одржавање комуналне  
хигијене 89.204.000           89.204.000 

45/1   424 Одржавање кишне канализације 15.000.000           15.000.000 

46   451 
Субвенције  
ЈКП "Паркинг сервис" 3.700.000   10.000.000       13.700.000 

47   451 Субвенције ЈП СКЦ   59.000.000   12.000.000       71.000.000 

48   451 
Субвенције за Регионални центар за 
управљање отпадом ''Еко Тамнава''  1.092.500           1.092.500 

48/1   451 Субвенције ЈКП ''Водовод и канализација''  3.000.000   38.000.000       41.000.000 

49   451 

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и 
канализација - изградња фекалне 
канализације Уровци и Кртинска         100.000.000   100.000.000 

49/1   621 Учешће у капиталу јавних предузећа 2.100.000           2.100.000 

49/2   451 Текуће субвенције ЈКП Oбреновац     20.000.000       20.000.000 

  070   

Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту               

50   472 Накнаде за становање и живот- ЈКП ВИК 18.238.000           18.238.000 

51   472 
Накнаде за становање и живот- ЈКП 
Топловод 3.514.000           3.514.000 

52   472 
Накнаде за становање и живот- ЈКП 
Обреновац 3.422.000           3.422.000 

53   472 
Трошкови сахране социјално необезбеђених 
лица 400.000   47.044       447.044 

54   481 Дотације Црвеном крсту  2.450.000           2.450.000 

  170   Трансакције јавног дуга               

55   441 Отплата домаћих камата 907.183         1.592.817 2.500.000 

56   444 Пратећи трошкови задуживања 100.000           100.000 

  040   Породица и деца               
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57   472 
Трошкови смештаја деце са посебним 
потребама 2.670.000           2.670.000 

58   472 

Накнада из буџета за децу и породицу-
бракови и бебе 

2.550.000           2.550.000 

59   481 
Дотација осталим удружењима грађана фонд 
Иван Батинић 500.000           500.000 

  050   Незапосленост               

60   454 Текуће субвенције приватним предузећима  3.600.000           3.600.000 

60/1   464 
Текуће дотације Националној служби за 
запошљавање             0 

  060   Становање               

61   472 Накнаде за становање и живот 910.300   72.044     10.474.000 11.456.344 

  820   Услуге културе               

62   423 Услуге по уговору 400.000           400.000 

63   424 Специјализоване услуге 638.000           638.000 

64   426 Материјал 300.000           300.000 

65   472 Накнаде за културу из буџета 350.000           350.000 

66   481 Дотације невладиним организацијама 912.000         200.000 1.112.000 

  810   Услуге рекреације и спорта               

67   481 Дотације невладиним организацијама 3.200.000           3.200.000 

  912   Основно образовање               

67/1   423 Услуге по уговору 49.920           49.920 

68   472 Превоз ученика 38.959.000           38.959.000 

69   472 
Накнаде из буџета асистентима у настави 
физичке културе 1.567.000           1.567.000 

70   463 Трансфери ОШ 6.405.000           6.405.000 

  980   
Образовање некласификовано на другом 
месту               

71   472 Превоз ученика             0 

72   472 Накнаде из буџета за образовање 4.800.000           4.800.000 

73   463 Текући трансфери нивоу Републике-школе 100.000           100.000 

  180   Трансфери општег карактера               

74   463 
Tекући трансфери осталим нивоима власти-
МНРО 300.000           300.000 

75   463 
Трансфери осталим нивоима власти-Дом 
здравља 500.000           500.000 

  560   
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту               

76   451 Субвенције ЈКП ''Топловод'' -по програму 76.000.000           76.000.000 
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77   451 
Субвенције ЈКП ''Водовод и канализација'' - 
по програму 54.600.000         95.400.000 150.000.000 

78   424 
Услуге одржавања националних паркова и 
природних површина 67.500.000           67.500.000 

79   451 Субвенције ЈКП ''Обреновац'' - по програму 7.398.844         26.601.156 34.000.000 

80   451 Субвенције ЈП СКЦ - по програму 82.000.000         49.000.000 131.000.000 

      Извор финансирања за раздео 4.               

  

01 Приходи из буџета 800.019.077           800.019.077 

  
03 Социјални доприноси   0         0 

  
07 Трансфери од другог нивоа власти     80.359.738       80.359.738 

  

10 Примања од домаћих задуживања          100.000.000   100.000.000 

  
 

13 Вишак прихода           200.537.499 200.537.499 

      Укупно за раздео 4.             1.180.916.314 

      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ               

  160   Опште јавне услуге               

81   421 Стални трошкови 3.710.000           3.710.000 

82   423 Услуге по уговору 1.480.000     20.000   49.991 1.529.991 

83   424 Специјаизоване услуге 170.000           170.000 

84   425 Текуће поправке и одржавање 3.738.540     50.000   2.670.390 6.408.930 

85   426 Материјал 505.000           505.000 

86   482 Порези, обавезне таксе и казне 58.000           58.000 

87   512 Машине и опрема 382.000         1.246.537 1.628.537 

 
    Извор финансирања за раздео 4.1.             0 

  

 

01 Приходи из буџета 10.043.540           10.043.540 

  

 

08 Добровољни трансфери физ. и правних лица       70.000     70.000 

  

 

13 Процењени вишак прихода           3.966.918 3.966.918 

      Укупно за раздео 4.1.             14.080.458 

      
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ               

  620   Развој заједнице               

88   411 Плате и додаци запослених 60.918.967           60.918.967 

89   412 
Социј.доприноси на 
 терет послодавца 10.905.000           10.905.000 

90   414 
Социјална давања 
 запослен.  1.250.000 400.000         1.650.000 

91   415 
Накнаде за запослене  
/превоз/ 2.040.000           2.040.000 

92   416 
Награде, бонуси и остали 
 посебни расходи 676.000           676.000 
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93   421 
Стални тр. Енергетске услуге-електрична 
енергија 51.500.000           51.500.000 

94   421 
Стални трошкови -  
редовна делатност 5.836.411           5.836.411 

95   422 Трошкови путовања 540.000           540.000 

96   423 
Услуге по уговору - 
редовна делатност 12.129.000           12.129.000 

97   423 
Услуге по уговору - 
услуге образовања запослених 360.000           360.000 

98   424 
Услуге очувања животне  
средине и геодетске услуге 6.280.000           6.280.000 

99   425 
Текуће поправке и  
одржавање - саобраћајнице 4.196.090         6.600.685 10.796.775 

99/1   425 
Текуће поправке и одржавање - бањска 
бушотина 450.000           450.000 

100   425 
Текуће поправке и одржав. 
 редовна делатност 3.550.000         2.030.846 5.580.846 

101   426 Материјал - редовна делатност 8.940.000           8.940.000 

101/1   441 Отплата домаћим пословним банкама 3.364.000           3.364.000 

101/2   444 Пратећи трошкови задуживања 200.000           200.000 

102   485 Накнада штете нанете од државних органа 23.600.000           23.600.000 

103   482 Порези, обав.таксе и казне 3.230.000           3.230.000 

104   511 Пројектно планирање  5.050.000           5.050.000 

105   511 
Изградња зграда и објеката-остали објекти-
школе 44.190.000         61.399.001 105.589.001 

105/1   512 Опрема - редовна делатност 6.520.000           6.520.000 

105/2   515 
Нематеријална имовина-компјутерски 
софтвер 3.400.000           3.400.000 

105/3   541 Прибављање земљишта 8.400.000           8.400.000 

105/4   611 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 19.444.000           19.444.000 

  530   Заштита животне средине               

106   424 Остале специјализоване услуге             0 

107   425 
Текуће поправке и  
одржавање - саобраћајнице 59.230.000         30.000.000 89.230.000 

108   425 
Текуће поправке и  
одржавање електро мреже 41.870.000           41.870.000 

108/1   426 Материјал - електромреже 3.000.000           3.000.000 

109   511 Изградња зграда и објеката-саобраћајнице 29.800.000         17.200.000 47.000.000 

   
Извор финансирања за раздео 4.2.               

  

01 Приходи из буџета 420.869.468           420.869.468 

  

03 Социјални доприноси   400.000         400.000 

  

 

13 Вишак прихода           117.230.532 117.230.532 

      Укупно за раздео 4.2.             538.500.000 
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      ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ               

  130   Опште услуге               

110   411 Плате и додаци запослених 11.533.655           11.533.655 

111   412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца 2.145.000           2.145.000 

112   413 Накнаде у натури 80.000           80.000 

113   414 
Социјална давања  
запосленима  100.000 500.000         600.000 

114   415 
Накнаде за запослене 
 /превоз/ 430.000           430.000 

115   416 
Награде, бонуси и остали 
 посебни расходи 465.000           465.000 

116   421 Стални трошкови 1.588.000           1.588.000 

117   422 Трошкови путовања 140.000           140.000 

118   423 Услуге по уговору 2.210.000           2.210.000 

119   424 Специјализоване услуге 50.000           50.000 

120   425 Текуће поправке и одржавање 452.045           452.045 

121   426 Материјал - редовна делатност 1.167.000           1.167.000 

122   482 Порези, обавезне таксе и казне 125.000           125.000 

123   512 Машине и опрема 2.014.300           2.014.300 

  530   Заштита животне средине               

123а   421 Стални трошкови             0 

124   423 Услуге по уговору 330.000   100.000       430.000 

125   424 Специјализоване услуге 24.222.977   1.603.946     1.000.000 26.826.923 

125/1   426 Материјал 238.880   19.134       258.014 

125/2   511 Пројектно планирање  958.560           958.560 

126   512 Машине и опрема 2.140.000   370.000       2.510.000 

126/1   513 Остале некретнине и опрема 1.024.000   2.800.000       3.824.000 

   
Извор финансирања за раздео 4.3.               

  
01 Приходи из буџета 51.414.417           51.414.417 

  

03 Социјални доприноси   500.000         500.000 

  
 

07 Трансфери од другог нивоа власти     4.893.080       4.893.080 

  
 

13 Вишак прихода 
     

1.000.000 1.000.000 

      Укупно за раздео 4.3.             57.807.497 

      ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР               

  130   Опште услуге               
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127   411 Плате и додаци запослених 12.100.000           12.100.000 

128   412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 2.100.000           2.100.000 

129   413 Накнаде у натури 75.000           75.000 

130   414 
Социјална давања 
 запосленима  500.000 2.000.000         2.500.000 

131   415 
Накнаде за запослене 
 /превоз/ 450.000           450.000 

132   416 
Награде, бонуси и остали 
 посебни расходи 380.000           380.000 

133   421 Стални трошкови 3.420.000           3.420.000 

134   422 Трошкови путовања 50.000           50.000 

135   423 Услуге по уговору 2.550.000           2.550.000 

136   424 Специјализоване услуге 80.000           80.000 

137   426 Материјал 295.000           295.000 

  411   
Општи економски   
послови               

138   425 Текуће поправке и одржава. 2.000.000           2.000.000 

139   482 
Порези, обав.таксе и  
казне 10.300.000           10.300.000 

140   511 
Зграде и грађевински  
објекти 200.000           200.000 

141   512 Машине и опрема 1.050.000           1.050.000 

142   515 Нематеријална имовина 450.000           450.000 

   
Извор финансирања за раздео 4.4. 

      
  

  
01 Приходи из буџета 36.000.000 

     
36.000.000 

  
 

03 Социјални доприноси 
 

2.000.000 
    

2.000.000 

      Укупно за раздео 4..4.             38.000.000 

      Извор финансирања за раздео 1-4               

  
01 Приходи из буџета 1.397.323.887   

   
1.397.323.887 

  
03 Социјални доприноси   2.900.000 

    
2.900.000 

  
07 Трансфери од другог нивоа власти     89.252.818 

   
89.252.818 

  
08 Добровољни трансфери физ. И правних лица       70.000 

  
70.000 

  
 

10 Примања од домаћих задуживања  
    

100.000.000 
 

100.000.000 

    13 Вишак прихода           322.734.949 322.734.949 

      УКУПНО           1.912.281.654 

 
 

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 3. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

„У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. 

и 2016. годину које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13) и 
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Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) 

број запослених код корисника буџета градске општине Обреновац не може прећи максимални број запослених 

на неодређено и одређено време и то:  

 173  запослених на неодређено време 

 37  запослених на одређено време 
У овој Одлуци о буџету  средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.“ 

  

 

Члан 4. 

Члан 16. мења се и гласи: 

 „Средства текуће буџетске резеве у износу од 5.080.595 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 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 400- 10 од  24. октобра 2014. године 

 

Обрадила ЈЈ  

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                    Ђорђе Комленски 

6. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Попис нефинансијске имовине  - основних средстава 

 

 Попис основних средстава - опреме, рађен је утврђивањем стварног стања по 
канцеларијама у згради у ул. Вука Караџића број 74 и ул. Краља Александра I број 10ц  као и у Месним 
канцеларијама. 

 
У 2011. години  набављено је  нових основних средстава – опреме укупне набавне вредности 

1.085.509,64 динара. Укупна вредност капиталних улагања у зграду градске општине Обреновац у 
2011. години износи 3.444.490,63 динара. Укупна вредност улагања у нематеријалну имовину износи 
2.647.573,79 динара. У току 2011. године Градска општина Обреновац добила је на поклон уметничке 
слике укупне вредности 200.000,00 динара. 

  
Настављено је са нумерисањем нових основних средстава чиме се олакшава рад Комисија за 

попис при утврђивању стварног стања  и његовог  упоређивања са књиговодственим стањем. Рад 
Комисије за попис отежавао је недостатак података о локацији одређеног броја средстава,  па Комисија 
предлаже бољу организацију пријема нових набавки, што подразумева евиденцију за кога је средство 
набављено и где се оно налази.   

 
Средствима набављеним у 2011. години замењено је доста старих, дотрајалих средстава, па 

Комисија за попис предлаже за расход основна средства укупне набавне вредности 771.745,67 динара. 
Ради се о средствима која су већим делом књиговодствено отписана, чија је садашња вредност на дан 
31.12.2011. године 198.116,57 динара. Имајући у виду да су средства оштећена, застарела а већина 
нема употребну вредност, Комисија предлаже да се средства расходују. Средства предложена за 
расход налазе се на посебној пописној листи која се доставља у прилогу овог Извештаја. 

 

 Попис готовог новца и других вредносница у благајни и средстава на рачунима 
                                                                                                    у динарима  

Конто 121311 Редовна благајна 0,00 

Конто 121319 Остале благајне (картице за гориво) 0,00 

Конто 121112 Текући рачун 185.449.132,01 

Конто 121216 Издвојена средства за стамбену изградњу 6.776.407,24 

Конто 121215 Издвојена средства за посебне намене 0,00 

 Потраживања по основу датих кредита и закупа 12.087.865,56 
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 Потраживања по основу датих средстава Буџетског 
фонда 

 
1.041.968,75 

 
 

  
                                                                  УКУПНО: 

  
          205.355.373,56 

                    

 Потраживања  
                                                                                                                              у динарима 

Конто 122131 Потраживања за уговорене камате 150.000,00 

Конто 122141 Аконтације за слижбено путовање у земљи 1.200,00 

Конто 122142 Аконтације за службено путовање у иностранство 4.000,00 

Конто 122145 Потраживање по основу бензинских бонова 21.678,00 

Конто 122155 Остала потраживања од државних органа и 
организација 

216.232,93 

Конто 122162 Потраживања за преплаћене порезе на зараде и 
накн.зар. 

2.733.58 

Конто 122163 Потраживања за преплаћене доприносе на зараде и 
накн.зар.   

8.933,12 

Конто 122164 Потраживања за преплаћене остале порезе и 
доприносе   

6.404,27 

Конто 122192 Потраживања од фондова по основу исплаћених 
накнада запосленима 

894.490,92 

Конто 122198 Остала краткорочна потраживања 1.562.952,01 

Конто 123211 Аванси за набавку материјала 8.100,00 

Конто 123231 Аванси за обављање услуга 4.146.482,54 

Конто 123911 Краткорочно орочена динарска средства 3.000.000,00 

Конто 131119 Остали унапред плаћени расходи 5,00 

Конто 131211 Обрачунати неплаћени расходи 4.197.895,25 

 
 

 
УКУПНО: 

 
           14.221.107,62         

 

 Обавезе 
                                                                                                                              у динарима 

Конто 245212 Обавезе по основу пореза на робе и услуге 9,00 

Конто 245219 Обавезе по основу других пореза 1.142,87 

Конто 252111 Обавезе према добављачима у земљи 4.196.744,38 

Конто 291191 Разграничени остали приходи 1.461.550,96 

Конто 291211 Плаћени аванси за набавку материјала 8.105,00 

Конто 291213 Плаћени аванси за куповину услуга                                           4.146.482,54 

Конто 291221 Аконтације за пословна путовања                                                       5.200,00 

Конто 291311 Обрачунати ненаплаћени приходи                                                      269.472,02 

Конто 291911 Обавезе фондова за исплаћене обавезе по 
основу накнада запосленима                                                                         

 
894.490,92 

Конто 291919 Остала пасивна временска разграничења                                       21.678,00 

  
УКУПНО: 

 
           11.004.875,69 

 
Комисија за попис предлаже начелнику Управе градске општине Обреновац да 

усвоји Извештај о извршеном попису на дан 31.12.2011. године, као и да одобри за 
расход предложена основна средства. 
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7. УСЛУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

 

 
Информације о раду Градске општине доступне су на сајту www.obrenovac.rs .  

 

Грађани могу упутити питања  : 

- преко сајта Градске општине, 

- преко facebook странице Градске општине Обреновац и  

- преко сервиса грађана Градске општине Обреновац. 

 

Одређена документа грађани могу наручити и добити преко инфо-центра,  слањем 

докумената на кућну адресу, путем телефона 011/ 8721-077. 

 

Наручивање докумената телефоном: извода из матичних књига рођених, умрлих, венчаних 

и Уверења из књига држављана, врши се позивом на телефонски број 011/8726-430 или 

011/8721-077. 

 

За изводе из књиге рођени, венчаних и умрлих потребно је платити републичку 

административну таску у износу од 410,00 динара за изводе на домаћем обрасцу , односно 

670,00 динара на међународном обрасцу.  

 

За Уверења из књига држављана потребно је уплатити републичку административну таксу 

у износу од 720,00 динара.  

 

Републичка административна такса се не плаћа за социјална давања , за дечији додатак , 

упис у школе и факултете , регулисање војне обавезе , заснивање радног односа  и за пријаве 

за упис у матичне књиге .  

 

 

http://www.obrenovac.rs/
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8. ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ 
 

 

Информације ( подаци ) које су примљене и настале у раду Управе градске општине 

Обреновац усклађују се са канцеларијским пословањем.  

 

Канцеларијско пословање обухвата : примање , прегледање , распоређивање , 

евидентирање , достављање у рад и отпремање поште , администритавно техничко обрађивање 

аката , архивирање и чување  архивираних предмета , излучивање безвредног регистраторског 

материјала  и предају архивске грађе надлежном архиву ( Архив града Београда ) , као и 

праћење ефикасности и ажурности рада органа управе . 

 

Информације ( подаци ) чувај се у папирном облику , те је носилац информација папир. 

Сви носачи информација у папирном облику чувају се у писарници и архиви .  

 

У архиви се чувају архивирани , завршени предмети , евиденција о предметима као и 

остали регистраторски материјал  до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на 

основу сагласности Архива града Београда .  

 

Сређена и пописана архивска грађа по правилу би требало да се предаје на чување 

Архиву града Београда после 30 година , рачунајући од дана настанка грађе с тим што овај рок 

може да буде и дужи ( Закон о културним добрима ) . 

 

Регистраторски материјал који настаје у току рада Управе дели се на управне и остале 

предмете у складу са канцеларијским пословањем , при чему се управним предметима 

сматрају предмети  у којима се води управни поступка којим се решава о правима и обавезама 

и правним интересима грађана и правних лица . 

 

Све информације ( подаци и предмети ) које настају у раду Управе градске општине 

доступне су на увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном 
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поступку за управне предмете, док за остале предмете у складу са актима Управе градске 

општине .  
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9. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

                                                            УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

                                                                  

                                                    Лице овлашћено за информације од јавног значаја 

 

       Захтев за приступ информацији од јавног значаја 

                   

 

 

 

 

 
Молимо Вас, да образац попуните читко штампаним словима. 

1. Подаци о лицу које подноси захтев: 

Име и презиме 

(Тражилац информације) 
 

 

Јединствени матични број 

(ЈМБГ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meсто, улица и број 
 

 

Контакт телефон  

e-mail  

        На основу члана 15. Став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), од горе 

именованог органа захтевам¹: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овај захтев односи се на следеће информације:  

 

 

 

(навести што прецизније опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације) 

 

У ________________________      ПОДНОСИЛАЦ 

ЗАХТЕВА 

Дана__________20____ године                                                            

        ______________________________                                                         
                                                                     (потпис) 

 

 Обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 Увид у документ који садржи тражену информацију; 

 Копију документа који садржи тражену информацију; 

 Достављање копије документа који садржи тражени информацију²: 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин³:  
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  ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писани усмени 

УДОВОЉАВАЊЕ 

ЗАХТЕВУ 
 обавештење о поседовању 

информације; 

 увид у документ са 

траженом информацијом 

 издавање копије 

документа са траженом 

информацијом 

 достављање копије 

документа поштом или на 

други начин 

РЕШЕЊЕ О 

ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА 

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ 

РЕШЕЊЕ 

ПОВЕРЕНИКА 

 по жалби 

ЗАКЉУЧАК 

о одбацивању 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 

РЕШЕЊЕ о 

одбијању жалбе 

ТУЖБА 
Којом се покреће 

управни спор пред 

надлежним судом 

против решења 

Повереника 

ЗАХТЕВ 
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10. ПОДАЦИ О ИЗАБРАНИМ И ИМЕНОВАНИМ ЛИЦИМА У 

ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Мирослав Чучковић   телефон : 8726-402 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ  

Мирко Вранешвевић                телефон : 8726-402 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  

Ђорђе Комленски     телефон : 8726-403 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Александар Лукић     телефон : 8726-453 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нада Митрашиновић    телефон : 8726-418 

 

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  

Снежана Станојевић Марковић  телефон : 8726-410 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

 

Ненад Бјелица     телефон: 8726-455 

Новица Филиповац    телефон: 8721-260 

Олга Миросављевић    телефон: 8726-424 

Славко Берић     телефон: 8726-424 

Александар Богићевић    телефон: 8726-448 

Милан Аничић    телефон: 8726-469 

Љубиша Дамњановић   телефон: 8726-455 

Драгослав Мршевић   телефон: 8726-420 

Бранко Шарчевић    телефон: 8726-469 

     

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

Иван Вујић      телефон : 8726-401 

Иван Јегоровић      телефон : 8726-448 

Драган Блажић     телефон : 8726-401  

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ  

Милорад Косановић   телефон : 8726-407 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

Босиљка Лончар 

 

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 

Зорица Цупара              телефон : 8726- 449 

 

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ  
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ПРАВОБРАНИОЦА  

Саша Сремчевић    телефон : 8726-452 

 

 

11. РАДНО ВРЕМЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 
 

 

Радно време Управе градске општине Обреновац утврђено је Решењем  о распореду 

радног времена , које је објављено  у Службеном листу града Београда број 15/10 . 

 

Одлуком је утврђено да је у Управи 40 – часовно радно време у радној недељи , 

распоређеној у пет радних дана , и то од понедељка до петка закључно , да радно време 

почиње у 7.30 часова а завршава се у 15.30 часова . 

 

Радно време матичара и запослених на овери потписа , преписа и рукописа и издавања 

радних књижица је од  7.30 часова до 18.30 часова . 

 

Матичари обављају послове из своје надлежности суботом и недељом по потреби.  

 

 

 

 


