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OДЕЉЕЊE  ЗА  УРБАНИЗАМ  И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 Одељење за  урбанизам и комунално-грађевинске послове  организовано је кроз  два одсека  и то: 

Одсек за урбанизам  и Одсек за комунално  грађевинске послове.  

Одељење обавља послове из области урбанизма, грађевинске, стамбене и комуналне области  и 

послове надзора над радом јавних предузећа.  

У Одељењу је на неодређено време  запослено: 10 радника  са високом стручном спремом,  један 

радник са вишом школском спремом,  четири радника са средњом стручном спремом и  један радник са 

ОШ / дактилограф / . 

 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ  

 

 Ови послови се обављају у Одсеку за урбанизам и односе се  на издавање локацијских  дозвола  и  

информација о локацији  за  објекте  бруто површине  800 м 2. , издавање обавештења  о статусу и намени  

парцела , давање стручног мишљења на предлог просторног и урбанистичких планова које  доноси Гадска 

скупштина за подручје Градске општине  Обреновац , као и на припремање  предлога плана  за постављање 

покретних привремених објеката на јавним површинама и предлога плана  за постављање привремених 

објеката / киоска и мањих монтажних објеката / на јавним површинама на територији општине Обреновац, 

а које планове доноси Градска скупштина.  

Послови  урбанизма обухватају и  давање мишљења  о могућности  леализације објеката 

изграђених или реконструисаних  без одобрења за изградњу  све у складу са законом, правилницима и 

одлукама ко је регулишу  област легализације.  

 

У извештајном периоду било је на решавању укупно 272 управна предмета која се односе на 

издавање решења о локацијским дозволама.  

 

Решено је и архивирано 142 предмета, док је 48 предмета решено, и исти чекају правноснажност и 

доставнице да би били архивирани.  

  

Нерешених управних предмета је 82 и код њих је поступак у току (чекају се услови јавних 

предузећа, предицирање захтева и др).  

 

На решавању је било 374 вануправна предмета. Решено је 266, нерешених је 108 предмета.  

 

Вануправни предмети се односе на издавање информација о локацији и издавање обавештења о 

катастарским парцелама.  

 

Поред наведених послова овај Одсек је израдио  предлог Плана постављања тезги и других 

покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Обреновац    

који је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 09.11.2012.године  и објављен је у 

Службеном листу града Београда 60 /2012.  

 

У току је израда  предлога Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на 

територији општине Обреновац, за чије доношење је такође надлежна Скупштина града Београда. Послови 

на изради предлога наведеног плана су  у завршној фази. 

 

 Осим наведеног у овом Одсеку организовани су јавни увиди и јавне презентације  процене утицаја 

на животну средину одређених пројеката  чији је инвеститор  ТЕНТ.  

 

 Организован је и јавни увид у Нацрт просторног плана ГО Обреновац. На исти Одсек за  урбанизам 

је ставио примедбе које се у највећем делу усвојене.  

 

 

 Поред наведених послова   обављане су и следеће активности :  

 

 1. ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

( шест седница ) 

 

На дневном реду  седница били су:  
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- Провера усклађености Нацрта просторног плана градске општине Обреновац са Извештајем о стручној 

контроли ради упућивања на јавни увид  

 

- Стручно мишљење о Урбанистичком пројекту за изградњу станице за снабдевање горивом са пратећим 

садржајима на кп 13/2 КО Мислођин  

 

- Стручна контрола Концепта плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за пољопривредни 

комбинат "Младост" до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, Градска 

општина Обреновац  

 

- Јавна расправа по обављеном јавном увиду  у Нацрт просторног плана градске општине Обреновац са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана  на животну средину 

 

- Извештај о јавном увиду у Нацрт просторног плана градске општине Обреновац  са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну средину  

 

- Стручна контрола Концепта плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода на локацији уз реку Колубару, Градска општина Обреновац  

 

-  Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од 

Термоелектране Никола Тесла А до насеља Шљивице, Градска општина Обреновац  

 

2. САРАДЊА СА ОБРАЂИВАЧИМА ПЛАНОВА У ИЗРАДИ КОНЦЕПТА И НАЦРТА ИСТИХ:  

 

-  Концепт плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за пољопривредни комбинат 

"Младост" до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, Градска општина 

Обреновац 

 

- Нацрт просторног плана градске општине Обреновац.  

 

3. ЈАВНИ УВИДИ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ  

 

- Јавни увид у  Нацрт просторног плана градске општине Обреновац са Извештајем о стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину 

 

- Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње складишта за привремено 

складиштење отпада у ТЕ "Никола Тесла" А на кп 1934 КО Уровци  

 

4. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ВЕЋУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ПОСТУПКУ 

ДОНОШЕЊА ПЛАНОВА 

 

- Мишљење о Нацрту просторног плана градске општине Обреновац са Извештајем о стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину 

 

5. ПРИСУСТВО НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА И ЈАВНИМ РАСПРАВАМА  

 

- Презентација и јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта изградње 

складишта за привремено складиштење отпада у ТЕ "Никола Тесла" А на кп 1934 КО Уровци  

 

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  

 

Грађевинска област  

 

У овом Одсеку  обављају  се послови ко ји се односе  на издавање грађевинских дозвола за изградњу 

и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине, доносе се решења о извођењу радова на санацији, 

адаптацији, промени намене објеката до 800 м бруто површине, решења   којим се одобрава извођење 

радова на инвестиционом одржавању објеката, изградњи секундарних  односно дистрибутивних мрежа 

комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће  регулације улица , реконструкција, адаптација, санација, 
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промена намене објеката без извођења и са извођењем грађевинских радова,  извођење радова на 

раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација у посто јећи 

објекат, постављање антенских стубова и секундарних  односно дистрибутивних делова електронске 

комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електро преносни стубови , део 

нисконапонске електродистрибутивне  мреже који обухвата  10 кВ или 20 кВ вод, типске 

трансформаторске станице снаге  10/04 кВ или 20/04 кВ ,мање црпне станице, прикључци на изграђену 

водоводну , канализациону, топловодну мрежу, зидане ограде  и друго .  

   

Поред наведених послова  у овом Одсеку  издају се потврде  о усклађености темеља са главним 

пројектом, потврде о структури станова  ради укњижбе истих, потврде  да су објекти у легализацији  у 

сврху  остваривања привремених прикључака на инфраструктуру и  евидентирања истих у катастру ,  

доношење решења о легализацији  бесправно изграђених и реконструисаних објеката  и објеката 

изграђених  по привременим грађевинских дозволама  и доношење решења о рушењу легалних објеката  

склоних паду  који представљају опасност за живот и здравље људи и безбедност саобраћаја.   

О издатим  грађевинским и употребним дозволама  воде се одговарајући регистри  у складу са   

позитивним законским прописима.  

Послови грађевинске области  односе се и на поступке издавања  употребних дозвола  за објекте  

за које  овај орган издаје грађевинске дозволе  са напоменом да се у овим управним поступцима  поред 

издавања решења о употребној дозволи  доносе и решења  о образовању комисије за технички пријем 

објеката  и иста се не евидентирају посебно у писарници  Управе.  

 

У складу са одредбама  Закона о посебним условима за упис права својине на објектима 

изграђеним без грађевинске дозволе, који је донет  у марту  ове године,  овај орган је у прописаном року 

Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности у Обреновцу, доставио све поднете 

захтеве  за легализацију  са документацијом прописаном овим законом . Прослеђено је 6937 захтева са 

постојећом документацијом која се налази у списима предмета. Одлуком Уставног суда Републике Србије 

која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије под бројем 50/2013 од 07.06.2013. године и 

ступа на снагу истог датума , утврђено је да одредбе члана 185-200 Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10 УС и 24/11, а ко је се односе  на легализацију бесправно 

изграђених објеката, нису у сагласности са Уставом. Из наведеног  ралога се не м оже поступати по 

поднетим захтевима док се не донесе нови закон о легализацији или се на други начин не пропише 

решавање питања легализације.  

У овом извештајном периоду на решавању је било  7.368 управних премета, од чега је  из ранијих 

година пренето  7.205 предмет,  примљена су  163 управна предмета.  

У овом извештајном периоду на решавању је било  332 вануправна предмета.Пренето из ранијих 

година  је 249 , а примљена 83 вануправна предмета.  

 

У извештајном периоду решен је  201 управни  предмет . У извештајном периоду такође је решено 

75  вануправних предмета  и издато  78 потврда .  

  

 

 Комунална област  

 

 

У оквиру овог Одсека  обављају се послови из  комуналне области ко ји се односе на издавање 

одобрења за заузеће јавних површина , уклањање стабала са јавних површина, поступак исељења  

бесправно усељених лица. 

Када је реч о комуналним пословима којисе односе на сечу стабала  у овој области је у 

извештајном периоду примљено 15 управна предмета  и из  ранијих година пренето 49 управна предмета , 

од чега је решено 21 предмет.  

У области заузећа  јавних површина  у извештајном периоду је примљено 391 управни предмет,   

из претходних година  је пренето 28 управних предмета ,од чега је решено 359 предмета.  

У области исељена бесправно усељених лица у извештајном периоду примљено 7  управна 

предмета, из ранијих година је пренето 18  управних предмета  од чега је решено  7  предмета.  

Овај Одсек  такође  обавља стручне и административне послове  за скупштинска тела и то  Савет за 

стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине,Комисију за комуналну инфраструктуру Већа 

ГО Обреновац, Комисију за споменике и називе улица ,тргова и друге делове насељених места на 

територији ГО Обреновац . 

Такође,  овај Одсек  је учествовао  у припремању  Одлука о одржавању   петровданског вашара  и 

заузимању јавних површина поводом  осмомартовских и новогодишњих правзника.  
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У оквиру овог Одсека обавља ју се  и послови надзора  над обављањем комуналне хигијене  а који се 

састојали у следећем: 

 

- контрола чишћења и прања јавних површина  

- котрола уклањања снега са тротоара и пешачких стаза  

- контрола одржавања паркова, јавног зеленила и рекреационих површина  

- кошење поред општинских путева  

- контрола кошења сеоских гробаља, спортских терена по  месним заједницама  

 

Такође је вршен надзор над чишћењем дивљих депонија и уклањању кабастог смећа по пријавама 

грађана. 

 

Извршиоци овог Одсека су такође вршили стални надзор над чишћењем кишне канализације .  

                                

                              

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  

 
 

  Надлежност Одељења за имовинско правне и стамбене послове у оквиру Управе градске општине 

Обреновац, одређена  је Одлуком о  управи  градске општине Обреновац (пречишћен текст ''Сл.лист Града 

Београда бр. 17/11 и 42/11), као и посебним законима којима је одређена надлежност за решавање  и  

регулисан поступак  на примени прописа из имовинско правне области. Законима и подзаконским актима 

су нарочито регулисани поступци из имовинско правне области, ко ји се односе на: експропријацију 

непокретности, за које је у складу са законом утврђен јавни интерес, као и посебних поступака у вези са 

експропријацијом и то поништај правоснажних решења о експропријацији тзв. деекспропријација, 

експропријација због непостојања економског интереса за даље коришћење непокретности тзв. 

доекспропријација, административни пренос права коришћења на непокретностима у складу са утврђеним 

јавним интересом, установљење права службености (непотпуна експропријација), привремено заузимање 

земљишта, као и посебни поступци у вези одређивања накнаде везано за напред наведене поступке. 

Надлежност Одељења је и вођење  поступака који се односе на  уређивање односа на грађевинском 

земљишту сходно Закону о планирању и изградњи и то поступака по захтеву ранијих сопственика односно 

њихових законских наследника за поништај правоснажног решења о одузимањ земљишта, због 

непривођења намени,поступака за престанак права коришћења. Такође Законом о планирању и изградњи  

прописано је да се у поступку експропријације непокретности на носиоце права коришћења на 

грађевинском земљишту примењују одредбе о административном преносу садржане у Закону којим се 

уређује експропријација.  

 Надлежност овог Одељења односи се и на поступке   враћања земљишта ко је је прешло у 

општенародну имовину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, комасацију и  враћање утрина и пашњака селима 

на коришћење, као и сви посебни поступци који се тичу одређивања накнаде  у другом одговарајућем 

земљишту или  новчаном и другом облику у складу са законом . Одељење такође спроводи и поступке 

административног извршења решења донетих од стране органа, па у  вези с тим  иницира поступке ко ји се 

односе на вршење промена у катастарском операту , везане за парцелацију враћеног земљишта и даље на 

упис непокретности поводом аката донетих у  управним поступцима, ко ји су окончани правоснажним 

одлукама овог органа, или комисија за које орган обавља стручне и административне послове.  

Поред горе наведених сложених управних поступака, ово Одељење је надлежно и за вођење 

вануправних поступака и радњи из стамбене области,  који се посебно односе на устројавање евиденције 

станова на  којима је носилац права коришћења Градска општина Обреновац; вођење евиденције о 

образовању Скупштине станара и Савета станара стамбених зграда; израда нацрта одлука и  уговора који се 

односе на закуп и откуп станова на којима је корисник  Градска општина Обреновац и послови у вези 

евиденције непокретности  на ко јима је корисник градска општина Обреновац.  

Ово Одељење обавља све стручне и административне послове за  Комисију за враћање одузетог 

земљишта, Комисију за управљање становима, пословним простором и  јавним површинама за постављање 

привремених објеката ( стамбена област) и Комисију за спровођење поступка доделе у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини  из надлежности градске општине Обреновац. 

Доношењем  и ступањем на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/2011), предвиђена је обавеза свих органа РС,између осталог и органа јединице локалне 

самоуправе да у оквиру својих надлежности и без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана 

подношења захтева за издавање издају сву документацију којом располажу. Ово  Одељење је у извештајном 
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периоду као и у претходном, у складу са одредбама наведеног закона, по захтеву  странака и Агенције за 

реституцију   тражило у архиви Управе ГО Обреновац акте о одузимању земљишта након 1945. године ( 

конфискација, национализација, аграрна реформа и сл.). Такође су тражена решења о експропријацији и 

накнади за експроприсане непокретности. Након овере од стране овлашћених лица Управе ГО Обреновац 

да су копије верне оригиналу, сви пронађени акти  од стране овог Одељења   достављају се подносиоцу 

захтева, уз напомену  да   подносиоци захтева  у већини случајева траже достави више аката из различитих 

година.Таквих захтева је у извештајном периоду било укупно 62 и то  60 на класификационој ознаци 462 и 

2 предмета на класификационој ознаци 461.  

 

Поступке из оквира надлежности овог Одељења обављају  Одсек за имовинско правне послове и 

Одсек за стамбене послове и враћање непокретности, а радње на свим поступцима изводе сви запослени 

извршиоци, те је тако у извештајном периоду примљено је укупно 234 предметa, од чега 79 управних 

предмета, а преосталих 115 предмета односе се на вануправну област, од чега се 44 захтева односе  на 

стамбену област а преосталих 111 вануправних предмета се односе на записнике о раду Комисија, 

извештаје, информације, заузећа,доставу података, аката, попис аката  и сл.  

У извештајном периоду од укупно примљених 234 предмета решен је 191 предмет,а нерешено је 

остало 42 предмета. Од примљених 79 управних предмета у извештајном периоду решено је 66 предмета а 

у раду је још 13 предмета. 

Ово Одељење у извештајном периоду  је водило  и управне поступке у вези  поништаја решења о 

експропријацији у КО Бровић и КО Пироман, донетих 2008. године и таквих предмета је било 39 у 

извештајном периоду.  Такође по предлогу Јавног предузећа за изградњу Обреновца у циљу изградње  

приступне саобраћајнице која представља новопланирани део улице Ђачког батаљона у Обреновцу, за коју 

је утврђен Јавни интерес решењем Владе Републике Србије, вођени су управни поступци експропријације 

односно административног преноса у 16 предмета , а   по  предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и  

изградњу Београда ЈП, ради изградње (реконструкције) дела саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на 

територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са 

мостом преко реке Саве, саобраћајница С9 и С10 на територији градске општине Обреновац за које је 

утврђен јавни интерес Решењем Владе Републике Србије, рађен је административни пренос права 

коришћења  непокретности у 6 предмета.  

 

Од укупно пренетих управних предмета, 347  се односило на покренуте поступке за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности- зем љишта и објеката на земљишту, 

ради изградње инфраструктурног коридора на траси аутопута Е 763 Београд - Јужни Јадран, деоница 

Обреновац- Уб. Поступак експропријације у складу са Законом о експропријацији се спроводи искључиво 

пред овим Одељењем. ЈП Путеви Србије као корисник експропријације, је покренуло поступке 

експропријације подношењем предлога за експропријацију  дана 02.02.2012. године . Обзиром да 

документација није била потпуна у складу са законским одредбама, орган је од корисника експропријације 

тражио допуну и комплетирање исте. Након достављања комплетне документације  13.02.2013. године,ово 

Одељење обавестило је  странке о покретању поступка експропријације достављајући им уз позив  и оста лу 

пропратну документацију, те их позвало на усмену расправу. На усменој расправи странке  су се на 

записник изјашњавале о предмету  експропријације и давале додатне предлоге и сугестије. Након завршетка 

усмене расправе, орган је доносио  решења о експропријацији, ко ја су достављана свим учесницима 

поступка. Од укупно пренетих 347 предмета, у овом извештајном периоду решено је 248 док је нерешених 

остало 99. У пренетим нерешеним предметима, управне радње су у току.  

Након правоснажности решења о експропријацији, у складу са законом ,  корисник 

експропријације ЈП „Путеви Србије“ је дужан да поднесе писану понуду  о облику и висини накнаде за 

експроприсану имовину, те ће ово Одељење у наредном периоду поново позивати учеснике у поступку 

ради закључења споразума о накнади за експроприсане непокретности, уз напомену да висину накнаде за 

земљиште утврђује Пореска управа , док висину накнаде за биљне културе,шумске засаде и објекте 

утврђују вештаци одговарајуће струке.  Од укупно пренетих 347 предмета, у овом извештајном периоду 

решено је 248 док је нерешених остало 99. У пренетим нерешеним предметима, управне радње су у току.  

Одсек за имовинско правне послове је надлежан за спровођење стручних и административних 

послова за надлежну Комисију, у вези отуђења и давања неизграђеног грађевинског земљишта у закуп за 

изградњу објеката до 800 м
2,  

као и непосредном погодбом  у складу са Законом  о планирању и изградњи, 

Одлуком о грађевинском земљишту као и Статутом града Београда и Статутом ГО Обреновац, а како је то 

прописано Одлуком о управи ГО Обреновац, 
 
осим отуђења и давања у закуп земљишта непосредном 

погодбом у поступку легализације . 

Послови  Одсека за стамбене послове и враћање непокретности  односе се на сложене управне 

поступке за враћање земљишта, које је прешло у општенародну имовину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних 
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производа, послова у вези са ранијом комасацијом земљишта, као и све посебне поступке који се тичу 

одређивања накнаде  у поступку  за одређивање другог одговарајућег земљишта, или  новчаном и другом 

облику у складу са законом, а у вези напред наведених поступака. Такође, овај Одсек обављао је послове 

евиденције непокретности и то земљишта (грађевинско, пољопривредно и шумско) и зграда и других 

грађевинских објеката у  државној, односно јавној сво јини, на ко јима је корисник ГО Обреновац, сходно 

одредбама Закона, и пружа стручну помоћ странкама ради остваривања права на упис права у Служби за 

катастар непокретности. Такође овај Одсек иницира упис права својине на непокретностима ко је су 

враћене у поступцима за које је надлежна Комисија донела одлуке ( за ПЗФ) које су постале коначне и 

правоснажне.  

Од доношења Закона о враћању земљишта поднето је укупно 768 захтева. Доказни поступак који 

изводи овај Одсек по својо ј сложености, изазива велики број управних радњи, као и битну примену 

наследног и парничног поступка, а све ради утврђивања чињеница битних за решавање. Све ове радње 

спроводи овај Одсек континуирано, а одлуке доноси Комисија у складу са законом, које се не евидентирају 

као нови предмети, већ су списи предмета здружени од подношења захтева за враћање земљишта, па све до 

окончања свих радњи и уписа права својине на враћеним непокретностима у надлежном државном органу 

који о томе води евиденцију.  

Вануправни предмети из оквира рада овог Одсека, односе се посебно на стамбене послове и то: 

закуп општинских станова,  откуп општинских станова, устројавање евиденције општинских станова и 

евиденције о образовању Скупштине станара и Савета станара стамбених зграда, за које ове орган након 

испуњења законских услова издаје Уверења, а којих је у овом извештајном периоду укупно издато 32 и 

исти се евидентирају кроз попис аката.   

Овај Одсек такође обавља послове ко ји се односе на геодетски премер и идентификацију 

непокретности, а у вези свих управних поступака  код којих је неопходно вршити идентификацију 

непокретности из надлежности поступања овог Одељења, а ко јих је у извештајном периоду било укупно 

13. 

Геодетски послови односе се и на  утврђивање  заузећа локалних путева и јавних површина,и 

обављају се по захтеву Јавног правобранилаштва ГО Обреновац, ради отклањања насталих заузећа 

земљишта у посебним поступцима, идентификацији непокретности на којима је корисник ГО Обреновац за 

посебне намене, у вези радњи и поступака у оквиру рада и других органа управе ГО Обреновац.  

У извештајном периоду, уложено је 4 жалбе, а из претходног периода нерешено је било  5.  Од свих 

9 жалби решене су 5 и то одбијањен, 1 је усвојена, а 3 се још налазе на решавању у Министарству 

финансија и привреде. У истом периоду покренута су  3 управна спора, а из прошле године било их је 4.  Од 

свих 7 управних спорова, једна тужба је одбијена, а 6 предмета се налазе на решавању у Управном суду.  

 

         
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

У Одељењу за инспекцијске послове ГО Обреновац, инспекцијске послове тренутно обављају:  

 

- Начелник одељења за инспекцијске послове  

- Шеф Одсека комуналне инспекције  

- Шеф Одсека грађевинске инспекције  

- 7 комуналних инспектора ( 1 приправник ) 

- 2 грађевинска инспектора ( 1приправник)  

- 1 стручна сарадника -правник 

- 1 дактилограф 

 

1. ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Општа статистика: 

 

Укупан број предмета .............................................................................. .......454 

Укупан број вануправних предмета.................................................................12  

Укупан број аката...........................................................................................1102  

Укупан број вануправних аката (обавештења,дописи,замолнице и  

остало)................................................................................................................215  

Укупно записника........................................................................................ ...991 

Укупан број донетих решења..........................................................................297  

Укупан број закључака о обустави поступка, о прекиду поступка,  

о одбацивању поднеска, о привођењу и сл....................................................419 
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Укупан број закључака о извршењу адм.путем..............................................39  

Укупно прекршајних утужења........................................................................132  

Акт о достави жалбе другостепеном ограну......................................................9 

             Одбијене жалбе.....................................................................................................6  

             Нерешене...............................................................................................................3 

Од укупно 454 предмета, 178управна поступка је покренуто по писменим  

 поднесцима странака.  

             Поред наведеног у овом Одсеку је извршена наплата 26 мандатних казни у укупном износу од 

130.000,00 динара.  

 

2. Придржавајући се прописа у свом раду, Одсек комуналне инспекције, у наведеном периоду, 

третирао је проблеме из следећих области:  

 

- Заузеће јавних површина  

- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекрационих површина  

- Одржавање чистоће јавних површина  

- Опште уређење града (уређење дворишта, ограде и запреке за водзила и др.)  

- Поштовање кућног реда у стамбеним зграда  

- Поствљање и замена поклопаца за тешки и средњи саобраћај 

- Коришћење и одржавање градске канализације  

- Контрола радног времена угоститељских објеката  

- Конрола прикључака на водоводну  и топловодну мрежу 

- Контрола рада пијаце и коришћења пијачних објеката  

- Услова држања домаћих животиња  

 

Заузеће јавних површина 

 

        У овој области вођени су поступци за:  

 

- Постављање привремених објеката на ЈП:  

- Баште угоститељских објеката ................................................................15 предмета  

- Киосци и мањи монтажни објекти..........................................................   - '' 

- Привремени објекти (шатре, рингишпили,возићи и остало).................2      ''  

- Остала заузећа........................................................................................ ....  30     '' 

 

Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина  

 

У овој области вођени су поступци покренути по пријави и по службеној дужности и то:  

 

- Паркирање моторних возила на јавној зеленој површини .....................55 предмета  

- Уређење и одржавање јавних зелених површина и сече  

стабала од стране  ЈКП ''Обреновац''...........................................................27        ''  

 

Одржавање чистоће јавних површина  

 

По службеној дужности у оквиру ове области вођени су поступци:  

 

- Депоновање кабастог и другог кућног смећа на ЈП и ван депониј смећа.... .....12  

предмета  

- Депоновање смећа које не спада у кућно смеће (земља,шут, камен, дрва).......9 предмета  

- Контрола поствљања (локација и број), пражњења и одржавање локација  

око контејнера од стране ЈКП ''Обреновац''..........................................................4  

- враћање јавне површине у првобитно стање........................................................14  

- изливање отпадних вода на јавну површину и стање септичке јаме ................20 

- паљење кућног смећа............................................................................................... 3  

- остављање нерегистровнаих моторних возила на ЈП........................................... 3  

- остало (дивље депоније,  прање и сервисирање возила на ЈП)........................ .... - 

- контрола ЈКП (чишћење и прање улица)................................................................- 
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       У области изливања отпадних вода на јавну површину вођена су 20 управна  поступка, углавном 

давањем решења о спречавању даљег изливања и прописном пражњењу септичких јама, уз изрицање 

мандатних казни на лицу места, сходно прописима који ову материју третирају.  

 

         Послови надзора, у облсти уређења и одржавања  јавних зелених површина и спровођење комуналне 

хигијене, поверени су, сходно одредбама чл.49. став 1. Одлуке о одржавању чистоће (''Сл.лист  Града 

Београда бр.27/02) Одељењу за комунално грађевинске послове.  

 

Применом одредаба Одлуке о коришћењу и одржавању градске  кнализационе мреже, Одуке о 

пречишћавању и дистрибуцији воде и Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом покренуто је 

укупно 7 управних поступака.   

 

- Прикључак на водоводну мрежу.....................................................................32 предмета  

- Одржавање водомера, во.склоништа и унутрашњих вод.  

инстлација...........................................................................................................6     ''  

прикључак на канализациону мрежу и одржавање градске  

канализације........................................................................................................9   ''  

- прикључци на топловод и снабдевање топлотном енергојом.......................7 ''  

- изливање септичких јама............................................ .......................................9 

- стање исправности водоводне мреже ............................................... ............. .1  

- стање исправности канализационе мреже........................................................5  

 

Применом одредаба Одлуке комуналном реду вођено је 113 управних поступака.  

 

- нелегална продаја робе на ЈП...........................................................................70  

- уређење дворишта, воћњака и сл..................................................................    12 

- остало (фасаде, графити, запреке за возила и др.)........................................     1  

- постављање клима уређаја.................................................................................  1 

- јавне чесме...........................................................................................................  - 

- отвори (поклопци) инсталација........................................................................   - 

- привремени покретни објекти...........................................................................  20  

- плакати........................................................................................................... .....  8  

- тенда.......................................................................................................................1 

На основу Одлуке о пијцама (коришћење простора без уговора са ЈКП)........... .....  1  

 

Остале области из ндлежности комуналне инспекције у којима су покретани  управни поступци: 

 

- начин и услови држања домаћих животиња............................................ ....25 предмета  

- поштовање кућног реда у стамбеним зграда................................................13    '  

- контрола уређивања и одржавања гробља и сахрањивање.........................   2    ''  

- контрола радог времена угоститељских објеката.......................................     2  

- паркирање на јавним поркиралиштима.........................................................   85   ''  

 

2. ОДСЕК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –ОПШТА СТАТИСТИКА: 

 

Укупан број предмета примљених у рад..............................................................133  

Број управних предмета.........................................................................................89  

Број вануправних предмета..................................................................................  44  

Број сачињени записника.......................................................................................78  

Укупан број управних аката ........... ......................................................................235 

Укупан број обавештења подносиоцима пријава и др.  

обвештења извештаја.............................................................................................132  

Акт о достави жалбе другостепеном ограну............................................................3  

Кривичних пријава.....................................................................................................1  

 

У извештајном периоду у Одсеку грађевинске инспекције обаљали су се послови из надлежности ове 

инспекције утвређни Законом о планирању и изградњи,а превасходно послови вршења инспекцијског 

надзора, контроле и провере: 

 



 9 

- да ли предузеће, однсоно друго правно лице, односно радња која гради објекат, или лица која врше 

стручни надзор, као и лица која обављају поједине послове везане за пројектовање и градњу 

објеката испуњавају прописане услове;  

- да ли је за извођење радова, односно за објекат који се гради издато одобрење за изградњу, 

односно локацијска и грађевинска дозвола: 

- да ли у законском року пондета пријава о почетку грађења;  

- да ли инвеститор поседује оверен уговор о грађењу са овлашћеним лицем  

- да ли је градилиште обележено на прописани начин;  

- да ли се објекат гради према одобрењу за игзрадњу и главном пројекту, односно према 

прибављеној грађевинској дозволи и овереној техничкој документацији;  

- да ли је извођач радова предузео мере за обезбеђивање објекте у изградњи, суседних објеката, 

саобраћаја, олколине и зашиту животне средине;  

- да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције на 

прописан начин; 

- да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола;  

- и друге послове утврђене Законом.  

 

У извештајном периоду у рад је примљено укупно 133 нова предмета, од чега 89 у правних и 44 

вануправних.  

 

У 2013.години решено је укупно 46 управних предмета.  

 

Преостали број предмета је још увек у раду.  

 

Због сложености поступка, ко ји се води по службеној дужности, доносе се најмање два управна акта 

(решење и закључак о дозволи извршења, а код одступања од грађевинске дозволе 2 решења, закључак и 

решење о темељима) и више вануправних аката (обавештење подносиоцу пријаве после сваког управног 

акта, кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ, извештај Кабинету Председника, Комисији за 

комуналну инфраструктуру, одговори на одборничка питања, и сл.)  

Велики број неaрхивираних предмета има донет први акт- решење о уклањању објекта или други налог, 

или има донет и други управни акт- закључак о дозволи извршења али постоји проблем у достави, код 

инвеститора који оду у иностаранство или промене пребивалишта, а то не пријаве Органу који води 

поступак, нити овласте пуномоћника за пријем писмена, тако да се достављање врши путем огласне табле, 

што успорава поступак. Велики број инвеститора и извршеника избегава пријем писмена, или су 

доставнице неуредне, па се достава понавља више пута.  

 

За потребе поступка затражена је правна помоћ -замолнице од Секретаријата за послове легализације 

објеката у Београду, сектора грађевинске и урабанистичке инспекције града Београда, Јавног предузећа за 

изградњу, одељења за имовинско правне и стамбене послеве ГО Обреновац, и чека се на одговор.  

 

Треба навести да велики број инвеститора, с обзиром на суштину правне ствари, подности жалбе на 

решења о уклањању објеката, што се прослеђују Другостепеном органу, и чека на одлуку по 2,3 месеца. 

Уколико се акт поништи, онда се води поновни поступак - поновни излазак на терен, записник, решење, 

достава, закључак, достава, обавештење подносиоцу пријаве, кривичне пријаве итд. 

 

Предмети грађевинске инспекције су сложени због потребе доношења најмање два управна(решење и 

закључак), и најмање једног вануправног акта(обавештење подносиоцу пријаве после сваког управног 

акта). 

 

Такође треба нагласити да Одсек грађевинске инспекције добија доста захтева за доставу списа од стране 

Јавног правобранилаштва, Суда или Извештаје о поступању, од стране одборника Скупштине и Комисије 

за комуналну инфраструктуру, што су вануправни предмети ко ји нису заведени под посебним бројем, јер 

су везани за број нашег предмета па самим тим нису ни приказани у извештају о раду.  

                                                          

 

 

 

                                             
                       

                                                                                                                                                 



 10 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 

 

Одсек за инвестиције 

 
Одсек за инвестиције Градске општине Обреновац је у току фебруара месеца учествовао у низу састанака 

са Министарством финансија у вези  инвестиција овог министарства у области туризма. Тема је била 

реконструкција Xотела Обреновац и наставак изградње, односно реконструкције објекта нове бање у 

Обреновцу. У сарадњи са Јавним предузећем за изградњу Обреновца, конкурисано је за финансијска 

средства за реконсктрукцију горе наведених објеката код Министартсва финансија. У сарадњи са ЈП СКЦ 

Обреновац, конкурисано је за добијање средстава за  адаптацију  Соколског дома у Обреновцу. 

Прикупљена је и припремљена  документација, те су  написани пројекти за пријаву на јавни конкурс 

Министарства регионалног разво ја и локалне самоуправе „ Мере подршке разво ју инфраструктуре у 

Месним заједницама у 2013. години“. Одељење је аплицирало са пројектима:  

1. Изградња косих кровова над равним крововима у насељу „Сунце“, тип 1 – три ламеле Ц, Ц1, Д – низ V у 

Обреновцу, за које  је  предата оверена фотокопија решења о грађевинској дозволи за изградњу косог крова 

над равним кровом у насељу „Сунце“, број 351-516/2012; Оверена фотокопија прве стране Главног пројекта 

изградње косог крова над равним кровом у насељу „Сунце“; Оверена фотокопија Извештаја о извршеној 

техничкој контроли пројектне документације.  

 2.   Санација цевовода и прикључака у Здравковићевој улици, општина Обреновац, за ко је је  предата 

оверена фотокопија решења – одобрење за извођење радова на санацији цевовода и прикључака у 

Здравковићевој улици у Обреновцу, I-01 бр. 351-5026/2010 од 3.12.2010.год.; Оверена фотокопија прве 

стране Главног пројекта санације цевовода и прикључака у Здравковићевој улици, општина Обреновац; 

Оверена фотокпија Извештаја о извршеној техничкој контроли пројектне документације.  

3. Санација и адаптација цевовода и прикључака у Улици Хајдук Вељка у Обреновцу, за које је предата 

оверена фотокопија решења – одобрење за извођење радова на санацији и адаптацији цевовода и 

прикључака у Улици Хајдук Вељка у Обреновцу, I-01 бр. 351-4951/2010 од 18.10.2010.год; Оверена 

фотокопија прве стране Главног пројекта санације и адаптације цевовода и прикључака у Улици Хајдук  

Вељка у Обреновцу; Оверена фотокпија Извештаја о извршеној техничкој контроли пројектне 

документације. 

У извештајном периоду, Одељење за развој, одсек за инвестиције је прикупљало одговарајућу 

документацију за обнову грађевинске дозволе за изградњу фискултурне сале у  Основној школи  

„Грабовац“, као и изградњу фискултурне сале и адаптацију простора у Основној школи „Јован Јовановић 

Змај“ у Звечкој. Градска општина Обреновац је у сарадњи са ОШ „Грабовац“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

из Обреновца, поднела  пријаву на јавни конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, у оквиру програма „Програм модернизације школа“ – зајам Европске инвестиционе 

банке (VI – 01 бр. 06-1/202 од 20.04.2012.год).   

На конкурсу „Програм мера за подршку  развоја Месних заједница“, Министарства регионалног развоја и 

локалне самоуправе, Одељење за развој, одсек за инвестиције је конкурисало:  

1. За израду пројектно – техничке документације за пројекат „Изградња Дома културе у месној заједници 

Вукићевица“, за који је министарству достављена писана иницијатива Савета месне заједнице Вукићевица 

за реализацију пројекта са записником са седнице на којо ј је донета одлука о њеном покретању; Процењена 

вредност пројекта; Доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким   плановима; 

Информација о локацији, I-01 бр. 350-178/2013. 

2. За израду пројектно – техничке документације за пројекат „Реконструкције сале Дома културе у месној 

заједници Пироман“, за који је министарству достављена писана иницијатива Савета месне заједнице 

Пироман за реализацију пројекта са записником са седнице на којо ј је донета одлука о њеном покретању; 

Процењена вредност пројекта; Доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким   

плановима; Информација о локацији, I-01 бр. 350-175/2013. 

3. За израду пројектно – техничке документације за пројекат „Изградње школе у месној заједници 

Пољане“, за који је министарству достављена писана иницијатива Савета месне заједнице Пољане за 

реализацију пројекта са записником са седнице на ко јој је донета одлука о њеном покретању; Процењена 

вредност пројекта; Доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким   плановима; 

Информација о локацији, I-01 бр. 350-174/2013. 

4. За одобравање средстава за финансирање реа лизације пројекта – „Санација цевовода и прикључака у 

насељу „Циглана“, општина Обреновац“, за ко ји је министарству достављена писана иницијатива Савета 

Друге месне заједнице за реализацију пројекта са записником са седнице на којиј је донета одлука о њено м 

покретању; Оверена фотокопија решења о грађевинској дозволи – одобрење за извођење радова на 

санацији цевовода и прикључака у насељу „Циглана“ у Обреновцу, I-01 бр. 351-4987/010 од 3.12.2010.год; 
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Оверена фотокопија прве стране Главног пројекта санације цевовода и прикључака у насељу „Циглана“, 

општина Обреновац.  

5. За израду пројектно – техничке документације за пројекат „Летња уметничка академија“ у селу Уровци, 

за који је министарству достављена  писана иницијатива Савета месне заједнице Кртинска за реа лизацију 

пројекта са записником са седнице на којо ј је донета одлука о њеном покретању; Урађен пројекат са 

Акционим планом и буџетом пројекта.  

Одсек је одржао пет презентација потенцијалним инвеститорима, у вези потенцијала и могућности градње 

на грађевинском земљишту у  Индустријској зони Барич.  

Постојала је и активна сарадња са канцеларијом за ЛЕР Лазаревац. Сарадња се засновала на организовању 

Регионалног форума првредника чији је општи циљ успостављање интезинве сарадње са локалним 

привредницима и предузетницима у циљу унапређења њиховог пословања, стварања повољнијег пословног 

окружења и разво ја јавно – приватног партнерства. Циљне групе овог форума су мала и средња предузећа и 

предузетници са локала и околних општина (Лазаревац, Обреновац, Уб, Лајковац, Барајево), представници 

општина и финансијских институција.  

 Одељење за развој, одсек за инвестиције је аплицирало и припремило документацију за конкурс код НСЗ 

за спровођење јавних радова: архивирање и израда базе података архиве, за потребе Градске о пштине 

Обреновац као и реализација програма стручна пракса. Преко конкурса Стручна пракса, једно лице 

(архитекта) је ангажовано у Одељењу за урбанизам ГО Обреновац.  

Одељење је учествовало на међународном  сајму  инвестиција у Милану, ЕИРЕ 2013.год, за који  је израђен 

каталог расположивих индустријских хала за издавање на територији општине и представљени 

потенцијали ГО Обреновац страним инвеститорима.  

Одсек је отпочео израду пројектног документа са организацијом УНДП – Програм нација за развој земаља, 

чији би резултат био повраћај пореза на додату вредност за све капиталне пројекте ГО Обреновац, а чија је 

реализација планирана у 2013. и 2014. год, с тим што се средства добијена повраћајем пореза на додату 

вредност, могу користити у даља улагања у јавне обје кте. Одељење је у сарадњи са Јавним предузећима 

предложило следеће пројекте:  

1. ЈКП „Водовод и канализација“, за изградњу фекалне канализације за насеље Уровци и Кртинска;  

2. ЈКП „Топловод“ , изградња пословне зграде Јавног комуналног предузећа „Топловод“ ;  

3. Јавно предузеће за изградњу, рехабилитација и по јачано одржавање пута Мислођин – Степојевац; 

4. Јавно предузеће за изградњу, рехабилитација и по јачано одржавање пута Стублине – Грабовац – 

Вукићевица – Бањани;  

5. Јавно предузеће за изградњу, трећа фаза Улице краља Александра, извођење радова на саобраћајници до 

кружног тока; 

6. Јавно предузеће за изградњу, Израда техничке документације усклађености и изведеног објекта СПА 

центра са проширењем намене.   

 Еxchange 4 – пројекат Европске Уније за ко ји је аплицирала ГО Обреновац, намењен је побољшању 

општинског менаџмента и пружању општинских услуга, локалног развоја... ослањајући се и на Сталну 

Конференцију Градова и Општина. Одељење је конкурисало се на тему „Геронтодомаћице“ из области 

социјалне заштите која се односи на превенцију проблема и социјалног изопштавања угрожених / рањивих 

друштвених група, и то кроз побољшање система пружања услуга. Прва фаза представља концепт пројекта 

који се подноси заједно са листом за проверу концепта пројекта и изјавом по дносиоца предлога пројекта. 

Коапликант ГО Обреновац на овом пројекту је ГО Лазаревац, а придружена лица су Дом здравља 

Обреновац, Геронто центар Обреновац и Центар за социјални рад Обреновац. Прва фаза пројекта написана 

на енглеском језику, предата је у седиште Европске Уније у Београду.  

 Праћен је и конкурс за доделу подстицајних средстава и субвенционисаних камата привредним 

субјектима. Одељење за резвој, одсек за инвестиције је пружало све потребне информације у вези конкурса 

заинтересованим привредницима и повезивало их са финансијским институцијама (банкама).  

Врши се и проверавање наративних и финансијских извештаја о пројектима финансираних од стране ГО 

Обреновац, преко Комисије за културу и Комисије за сарадњу са невладиним организацијама и омладином . 

Покренута је иницијатива за израду Елабората на нивоу територије града за обележавање и изградњу 

бициклистичких стаза.  

 

Одсек за друштвене делатности и међународну сарадњу  

 

У горе наведеном периоду, у  Одсеку је на решавању  било укупно 438 предмета, ко ји се тичу 

издавања решења за једнократну помоћ за новорођенче и решења за једнократну помоћ за закључење 

брака. Oд тога је решено 438 предмета.  Одсек је присуствовао састанцима Интерресорне комисије и 

учествовао у решавању 32 покренутa поступака. Подне та су 2 месечна извештаја о раду поменуте Комисије 

на захтев Секретаријата за образовање и дечју заштиту  града Београда. Овим поводом регулисано је 

исплаћивање накнада члановима Комисије у сарадњи са Одељењем за буџет, финансије и привреду. 
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Покренуто је 6 прекршајних поступака против родитеља ученика основних школа ко ји нередовно  похађају 

наставу и прослеђено 8 пресуда/решења о окончању или обустави претходно покренутих поступака.  

Учествовано је на отварању понуде за јавну набавку мале вредности за школу ''Јован Јовановић Змај'' и 

провери документације за исту.  

Од месеца јуна отпочето је издавање потврда о месечним приходима по члановима породица на захтев 

ученика и студената при конкурисању за смештај у домове.  У овом периоду издато је 12 потврда.  

 У извештајном периоду Одсек је реализовао Конкурс за доделу бесплатних претплатних карата за превоз 

најбољим студентима и Конкурс за доделу новчане помоћи студентима из материјално угрожених 

породица са територије ГО Обреновац, након чега је организована свечана додела истих. Праћена је 

реализација пројеката удружења грађана, кроз проверавање наративних и финансијских извештаја, 

финансираних од стране ГО Обреновац, преко Комисије за културу и Комисије за сарадњу са невладиним 

организацијама и омладином. Учествовано је у раду Комисије за културу, Комисије за образовање, 

Комисије за спорт и Комисије за сарадњу са невладиним организацијама и омладином, као и у изради 

Правилника о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета ГО Обреновац у области спо рта и 

измени и допуни Правилника о начину финансирања пројеката организација цивилног друштва, 

непрофитних и неполитичких организација средствима буџета ГО Обреновац.  Одсек је обављао послове 

организације манифестације ''Обреновац – град отвореног срца '', ''Обреновачко лето'', као и припреме 

промотивног материјала ГО Обреновац за 2013. годину.  

У области туризма Одсек је спровео следеће послове: израда базе туристичких локација, израда 

туристичко -пословног формулара (за НАЛЕД), израда базе туристичких манифестација (за Фест Фаир), 

учешће у припреми Регионалног привредног форума у  Лазаревцу, као и контакт са јавним предузећима у 

вези пројекта са УНДП. Одсек за друштвене делатности ГО Обреновац учествовао је у изради „Стратешког 

акционог плана Градске општине Обреновац'' за период од 2013. до 2016.године. Будући да је валидност 

претходног САП-а престала 2012-те године, било је од стратешке важности поставити циљеве за наредне 

четири године. Стратешки акциони план има сврху да дефинише визију градске управе, засноване на 

стручним темељима, циљеве, као и путеве и оперативне задатке којима ће ГО Обреновац усмерити своје 

активности. Овај документ биће предмет сталне контроле у делу стратешких пројеката.   

Канцеларија за младе, као оперативно тело у оквиру Управе, спроводила је следеће активности: 

успостављање сарадње са свим релевантним партнерима и рад на њиховом умрежавању, комуникација са 

младима и обезбеђивање учешћа младих у доношењу одлука, пружање техничке, материјалне и 

финансијске подршке омладинским организацијама и иницијативама младих, развијање, спровођење, 

праћење и вредновање локалне економске политике,  итд. У оквиру програма неформалног образовања 

одржано је 24 радионица и курсева на ко јима је учествовао преко 600 м ладих. Услуге програма 

информисања и саветовања користило је директно преко 1000 м ладих људи. Од тога 150 услуга онлајн 

саветовалишта и преко 40 услуга психолошког саветовалишта ко је  се реализују једном месечно. Програм 

Омладински фонд је подржао преко 50 различитих акција -турнири, свирке, изложбе, активности ђачких 

парламената и др.неформалних група.  У оквиру програма Волонтерски сервис подељени су волонтерски 

пасоши, реализу је се кампања за промоцију волонтеризма ''Чини добро'', а  14 младих се пријавило на 

међународне волонтерске кампове, док је у процвесу одобравање једног ЕВС пројекта у Португалу.  

Одсек свакодневно ради на уређивању и одржавању званичне интернет презентације ГО Об реновац 

(www.obrenovac.rs). У извештајном периоду на општинском сајту је објављено 377 вести, док је на сајту 

Града Београда објављено 60 чланака о активностима ГО Обреновац. Укупан број уникатних посета за 

прву половину 2013. године је 114.000, што је за око 15.000 више него у првој половини 2012. године. 

Званична „Facebook” фан страна ГО Обреновац има више од 4000 корисника, а на њој се свакодневно 

ажурирају подаци и објављују најактуелнија дешавања у ГО Обреновац. На свом „Twitter“ налогу ГО 

Обреновац има више од 900 „пратилаца“.  

 

Reported 

period 
Year 2013 

First visit 01 Jan 2013 - 00:01 

Last visit 19 Jun 2013 - 14:41 

  Unique visitors Number of v isits Pages Hits Bandwidth  

Viewed 

traffic *  
<= 114,197 

214,997 

(1.88 visits/visitor) 

791,081 

(3.67 Pages/Visit) 

8,447,336 

(39.29 Hits/Visit) 

489.32 GB 

(2386.48 KB/Visit) 

Not viewed 

traffic *  

  

  
428,901 866,267 53.94 GB  

 

Одсек за борачко – инвалидску заштиту 

http://www.obrenovac.rs/
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СЛУЖБА ЗА  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ  

 
 У Одсеку за борачко-инвалидску заштиту обављају се послови везани за статус ратних во јних и 

мирнодопских војних инвалида, чланова породица погинулих и умрлих бораца и во јних инвалида из 

периода 1941.-1945. године и бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године. Такође се обављају 

послови заштите бораца и инвалида настрадалих у оружаним акцијама на Косову и Метохији за време 

НАТО агресије и пре тога времена.  

Бившим савезним прописима утврђена су следећа права: право на личну инвалиднину, породичну 

инвалиднину, увећану породичну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, ортопедска и 

друга помагала, накнаду за време незапослености, борачки додатак, путничко моторно возило, помоћ у 

случају смрти и друга права.    

 У оквиру Одсека обављају се и послови везани  за заштиту цивилних инвалида рата и чланова 

породица Жртава фашистичког терора и породица цивилних жртава рата.  

 Републичким законом утврђено је право на месечно новчано примање као основно право, из кога 

се изводе: право на додатак за негу, накнада смештаја у установу социјалне заштите, породични додатак, 

накнада погребних трошкова и нека друга права.  

 Допунско материјално обезбеђење учесника НОР -а и чланова њихових породица регулисано је 

Одлукама Општине и Града из области допунске заштите бораца. Средства су утврђена у буџету Града и по 

потреби се дозначују овом органу за исплате.    

                Овај орган обавља стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије за борачку 

и инвалидску заштиту, која одлучује о захтевима за доделу сталне и једнократне новчане помоћи, разматра 

стамбену проблематику војних инвалида и чланова њихових породица, даје мишљење о признавању 

својства борца НОР-а, додељивању «Равногорске споменице» и праву на изузетно месечно новчано 

примање. Комисија је у извештајном периоду одржала 6 сeдница,  донела 8 одлука о признавању или 

престанку права на месечно новчано примање из Фонда за допунско материјално обезбеђење.  

 У извештајном периоду  у обради је било укупно 115 предмета, 21 пренет из претходне године и 94 

примљених у 2013. години, од тога 11 вануправних предмета и 104 управна предмет. По захтеву  странке 

било је 34, по службеној дужности 70 предмета. Решено је укупно 92 предмета, од тога 85 управних (21 по 

захтеву странке и 64 по службеној дужности) и 7 вануправних. Остало је нерешено 23 предмета: 19 

управних (13 по захтеву странке, 6 по службеној дужности) и 4 вануправна предмета. Неки предмети нису 

могли бити решени због непотпуне документације, други због чекања да се предмети врате са лекарских 

комисија. Један број предмета је решен, али нису архивирани, јер се чекају доставнице о уручењу решења, 

без којих није могуће архивирати решење.  

Сва 4 вануправна предмета су пописи аката, који се архивирају по истеку календарске године.  

 Број решених управних предмета у извештајном периоду с обзиром на рок: 

  - у року од месец дана решен је укупно 71 управни предмет, 7 по захтеву странке и 64 по 

службеној дужности;  

  - у року од два месеца решено је укупно 5 управних предмета, сви по захтеву странке,  

  - по истеку рока од два месеца решено је 9 предмета, сви по захтеву странке.  

  Од 21-ог решеног предмета, покренутог по захтеву странке:  

- нема одбачених захтева,  

- 2 захтева је одбијено  

- 16 захтева је усвојено  

- 3 поступка је обустављено.  

 Против решења овог органа било је уложено 5 жалби, од тога 1 пренета из претходне године и 4 

уложене у извештајном периоду. Свих 5 жалби са пратећом документацијом достављено је у року 

Секретаријату за социјалну заштиту – Сектору за борачко инвалидску заштиту, као другостепеном органу. 

Другостепени орган је решио по 1 жалби (пренета из претходне године), ко ја је одбијена, док је 4 жалбе 

остало нерешено (све 4 уложене у извештајном периоду).  

 До 30.06. 2013. године издато је 69 уверења, сва по захтеву наших корисника.  

 У извештајном периоду издато је 50 књижица за повлашћену вожњу војним инвалидима. 

 Решењем надлежног Одсека вођен је попис аката у 4 области и то: месечно новчано примање и 

допунска заштита, цивилни инвалиди рата, допунско материјално обезбеђење и све врсте уверења за 

кориснике личне и породичне иналиднине.  

 По налогу овог органа преко Поштанске штедионице извршена је исплата за остварена права по 

савезном закону, док је исплата примања утврђена републичким законима извршена преко овог органа 

путем службених текућих рачуна и путем упутница. Обрачуни, књижења  и друге врсте рачуноводствених 

послова такође су обављани у оквиру ове службе.  
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 Инструкцијом Министарства рада и социјалне политике је наложено да се извши провера 

веродостојности документације ко ју су корисници права из области борачко инвалидске заштите 

приложили приликом подношења захтева за признавање инвалидског својства, права на породичну 

инвалиднину и других права, као и да се по службеној дужности прибави документација ко ја недостаје.  

 По налогу Министарства рада и социјалне политике од 2010. године врши се превођење и 

усклађивање права на месечно новчано примање и права на породични додатак по службеној дужности, 

сваке године, као да се ова права корисницима признају први пут, са правним дејством од 1. априла те куће 

године до 31. марта наредне године, када се поступак превођења понавља. Овај посао подразумева 

прибављање по службеној дужности уверења Пореске управе, Службе за катастар непокретности, 

Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања, Агенције за  привредне регистре, Националне 

службе за запошљавање, МУП-а, уверења из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, како у Србији, 

тако и у Бившим југословенским републикама, уколико су корисници раније живели на територији тих 

Република. Имамо око 90 корисника ове врсте права (број корисника варира у току године, одређеном 

броју корисника право на месечно новчано примање престаје услед смрти, али се сваке године одређеном 

броју нових корисника признаје ово право), тако да је потребно много времена за прибављање неопходних 

доказа. У одређеним случајевима обавља се и увиђај у домаћинствима корисника, како би се утврдио 

састав корисниковог домаћинства (у случајевима када се подаци о  броју чланова домаћинства које је 

корисник пријавио органу не поклапају са подацима МУП-а). 

 По налогу Министарства рада и социјалне политике свакодневно се ажурирају подаци у програму 

«Борци». У базу података уносе се све промене, од промене брачног статуса, адресе, стручне спреме, 

радноправног статуса, до промена везаних за инвалидско сво јство (признавање или губитак права, 

смањење или повећање обима права). Сва важна документа се скенирају и чувају у бази података. Најмање 

два пута месечно подаци се преносе Министарству рада и социјалне политике преко сервера.  

 У одсеку су обављани и други послови по налогу Министарства рада и социјалне политике 

Републике Србије - Сектора за борачку и инвалидску заштиту, Секретаријата за социјалну и дечју заштиту 

Града Београда и органа локалне самоуправе. 

 

П О В Е Р Е Н И Ш Т В О  ЗА  И З Б Е Г Л  И Ц Е  И МИГРАЦИЈЕ 

   

  У оквиру Одсека у Повереништву за избеглице и миграције  обављани  су редовни послови за 

избегла и интерно расељена лица (КиМ) као што су: укидање статуса, промена места боравка за избегла и 

прогнана лица (Р.Хрватска, БиХ), издавање уверења о статусу за остваривање права за  здравствену 

заштиту, издавање дупликата легитимације избеглог или расељеног лица као и слање захтева за 

регистрацију и признавање статуса за интерно расељена лица, остала уверења о статусу за продужавање 

легитимације избеглог лица.  

Одобрени су различити видови помоћи за најугроженије породице избеглих или интерно расељених лица и 

то: 

-новчане -једнократне: за лечење   

-неновчане: у храни, лековима (набављених од Данског Савета за избеглице) и започети су  

поступци добијања помоћи у грађевинском материјалу или помоћи у машинама или опреми за обављање 

одређених занатских или пољопривредних делатности (доходовне активности) кроз отварање јавних 

позива, одржавање седница, терене а предстоји доношење Одлуке и закључивање уговора по поднетим 

захтевима. 

У оквиру Повереништва одобравани су захтеви за признавање трошкова сахране по службеној 

дужности или по захтеву члана породице преминулог лица од средстава опредељених за ту намену, из 

Буџета општине Обреновац за 9  корисника и из средстава  Републичког Комесаријата за избеглице и 

миграције за 2 корисника.  

Примљени су захтеви за 8 корисника за једнократну помоћ социјално, здравствено и материјално 

угрожених избеглих и интерно расељених лица од средстава Републичког Комесаријата за  избеглице. 

У извештајном периоду урађено је укупно 302 уверења о статусу у различите сврхе, кроз попис 

аката , сва  су издата  по члану 162 ЗУП-а  и то: 

-уверења о статусу за избегла , прогнана  и расељена  лица за  добијање повластице у градском 

саобраћају за лица старија од 65 година живота  

-уверење о статусу из разлога овере здравствне књижице или добијање исте из интерне евиденције 

код Повереника  

-уверења о промени места боравка за избегла,прогнана и  интерно 

 расељена лица ко ја мењају место боравка (на основу сагласности Повереника) на територији општине 

Обреновац или  мењају место боравка на други начин  

-уверења за дупликат избегличке одн . прогнаничке легитимације за лица која су исту изгубили или  

им је она уништена  
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-уверења за МУП из разлога продужења избегличке легитимације  

Уверења о статусу која се издају по усменом захтеву странке архивирају се на крају календарске 

године.  

У извештајном периоду у обради је било укупно 62 предмета, 15 пренетих из претходне године  и 

47 примљених у 2013 –ој години, од тога 3 вануправна предмета и 59 управних предмета (по захтеву 

странке било је 54 а по службеној дужности 5 предмета).  

Решено је укупно 54 предмета, сви су управни, 49 по захтеву странке и 5 по службеној дужности, а 

вануправних није било.  

Остало је нерешено 8 предмета: 5 управних, сви по захтеву странке, 3 вануправна  предмета (1 

вануправни предмет је попис аката), а по службеној дужности није било.  

Број решених предмета у извештајном периоду с обзиром на рок: 

-У року од месец дана решено је укупно 51 управни предмет (46 по захтеву странке и 5 по 

службеној дужности).  

-У року од два месеца решено је  укупно 3 управна предмета, сви по захтеву странке.  

Свих 49 решених предмета, покренутих по захтеву странке, је  усвојено. 

Известан број урађених предмета није архивиран из разлога што се чека доказ о достави решења 

странкама, један број предмета се још увек налази у Републичком комесаријату за избеглице и миграције 

на потпису, а сва решења за одобравање трошкова сахране су урађена у извештајном периоду, али нису 

архивирана из разлога што исплата по рачунима за трошкове  сахране за већину корисника није била 

извршена по истим.  

Средствима добијеним од Р.Комесаријата за избеглице и миграције додељена је помоћ  за 

најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица по мерилима и критеријумима Комисије за 

доделу помоћи образоване Решењем Председника општине и то:  

-Одобрени пакети хране за 80 породица избеглих и интерно расељених лица  по одобрењу 

Комесаријата примљени по Отпремници бр. 024-167- 6/2013 године од 30.05.2013 године и подељени у 

Црвеном Крсту Обреновац  -у периоду од 03.06.2013 године до 15.06.2013 године.     

-Новчана помоћ одобрена је решењима Комесаријата бр. 553-903/2013  у износу од 20 хиљада односно 

30 хиљада  динара за 20 најугроуженијих породице  избеглих и интерно  расељених лица са територије 

ГО Обреновац у вредности од 20.000 динара односно 30.000 динара појединачно –реализовано од 

05.02.2013 до 08.06.2013 године.  

У извештајном периоду усвојена су од стране Комисије за доделу помоћи 1   Правилник и расписан 1 

Оглас за избеглице и бивше избеглице, и примљено је 29 захтева за куповину сеоског домаћинства. Такође 

су одржане 3 седнице  за помоћ у машинама или опреми за обављање одређених занатских или 

пољопривредних делатности, (доходовне активности) за избегла  лица, бивше избеглице и интерно 

расељена лица. 

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу (именована од стране Председника градске 

општине решењем бр.VI-03 бр.020-1/71 од 30.08.2012 године) је размотрила поднете допуне захтеве, 

проверила чињенице на терену за 30 корисника, а за подносиоце захтева ко ји испуњавају прописане услове 

из предате документације, следи усвајање прелиминарне и коначне  листе, закључивање Уговора са 

корисницима и додела одобрене помоћи. 

У овом Одсеку у оквиру Повереништва обављани су административни  и стручни послови (слање 

извештаја о додељеној помоћи- правдање средстава за додељену Храну и ЈНП) за потребе Републичког 

Комесаријата за избеглице за  избегла и прогнана лица  (Р.Хрватска  и БиХ), за интерно расељена лица 

(КиМ ), који  на територији ГО Обреновац имају пријаву боравка, а помоћ им је одобрена и у извештајном 

периоду реализована.  

 

У току извештајног периода анкетирано је још око 30 породица избеглица, бивших избеглица и 

породица интерно расељених лица, који су стамбено угрожени, о њиховим стамбеним потребама, а који би 

исто решавали кроз: колективно становање –(станови за закуп или откуп, социјално становање у 

заштићеним условима, монтажне куће, сеоско домаћинство  и грађевински материјал).  

Настављане су активности на регистрацији интерно расељених лица за повратак на Косово и 

Метохију, као и подршка њиховом одрживом повратку која је започела  06.04.2009 год. у сарадњи са 

УНХАЦЕР-ом и Министарством  за КиМ (састанци око организованог повратка , евиденција о пријавама за 

повратак и  др.) 

Остварена је сарадња са «Данским саветом за избеглице» -(медицински програм)  и  набављени 

неопходни лекови за 12 најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица и добијени лекови 

уручени странкама по раније послатим рецептима.   

Настављена је сарадња са Српским демократским Форумом за прибављање извода из матичне 

књиге рођених, венчаних и друго за избегла  и прогнана  лица (Р. Хрватска, Би  Х). 
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Успостављена је сарадња са Данским Саветом за избеглице и другим организацијама око 

бесплатне  правне помоћи за повратак избеглица (Р. Хрватска, БиХ).  

Од 2009 године по налогу Комесара Комесаријата за избеглице проширена је  надлежност 

Повереника за  избеглице  и то додавањем нових овлашћења  у циљу спровођења  стратегије за реинтеграцију 

повратника по основу споразума о реадмисији и других послова, по овлашћењу Председника Управе ГО 

Обреновац одобреном 11.05.2009 год.актом VI-01-бр.06-1/189. 

У извештајном периоду од фебруара до маја завршен је поступак доношења  Локалног акционог 

плана за решавање питања положаја избеглих и интерно расељених лица за период од 2013 -е до 2016 –е 

године који је Скупштина градске општине Обреновац усвојила под бројем VII-01 бр.020-55 од 21.05.2013 

године. 

У Повереништву су обављени и сви поверени  послови по налогу и инструкцијама Комесаријата за 

избеглице,  УНХЦР-а, Министарства за Косово и Метохију и Секретаријата за социјалну заштиту и других 

институција у виду слања извештаја, присутствовање на састанцима, семинар има, обукама и другим 

облицима едукације.  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ           

     
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; 

послове копирања; организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне литературе; 

послове инфо центра- пружање обавештења грађанима у вези остваривања њихових права и интереса у 

органима градске општине; врши стручне послове у вези са радним односима и правима запослених у 

Управи градске општине; обавља и друге послове утврђене законом и одлуком о Управи градске општине 

Обреновац. 

Одељење се састоји из два одсека: Одсек за општу управу и правну помоћ и Одсек за 

заједничке и персоналне послове. 

У оквиру Одсека за општу управу и правну помоћ поред осталог обављају се и послови везани за 

бирачки списак и то: за јединствени бирачки списак, и за посебан бирачки списак националних мањина на 

територији Градске општине Обреновац. У оквиру јединственог бирачког списка обављају се  уписи и 

промене на захтев странке и по службеној дужности.   

У извештајном периоду било је укупно 2070 управних предмета од ко јих се 2 односе на 

ексхумацију, 2  на упис у бирачки списак националних мањина а остало се односи на упис и промене у 

Јединственом бирачком списку. Сви предмети су решени у законском року. 

 У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године код радника на овери преписа, потписа и рукописа 

извршено је 15031 овера, издато је 531 радна књижица, и 285 накнадних уписа у радне књижице (школске 

спреме, промена презимена и слично).   

               У писарници органа Управе, у овом периоду је примљено и заведено путем аутоматске обраде 

података 3599 предмета, дос тављено у рад 9600 по јединачних аката (молбе, жалбе,допуне и други 

поднесци), експедовано за Месне заједнице путем курирске службе, и путем поште (препоручене и обичне) 

8826, заведено за Градске органе 1236 предмета. Писарница је за Управу Јавних прихода града Београда – 

Одељење у Обреновцу експедовала 1728 пошиљки. На шалтеру писарнице  примљено је око 10000 

странака. Референт на ИНФО центру издао је 988  уверења о статусним питањима грађана и истовремено  

је послао 134 постекспреса.  

               У овом периоду је разведено и архивирано 3197 предмета. Издато је 1426 предмета на реверс, дато 

на увид 300 предмета и враћено у архиву 1011 предмета.  

     Начелник Одељења као Координатор за система квалитета и референт информационог система 

као помоћник, редовно израђују и ажурирају документацију за систем квалитета  ISO 9001 чије је 

преиспитивање планирано за крај 2013. године.  

       

                У  току  првих 6 месеци  2013.  године  Служби  правне помоћи  обратило се укупно  1416  

грађана. Од тог броја њих  1152  је тражило и  добило  правни савет из различитих области: имовинско 

правних односа , пензијско- инвалидског осигурања, брачних и   породичних,  радних,  облигационих  
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односа,  наслеђивања, кривично-правне материје и  др.  По важећој Одлуци  о  пружању правне помоћи  за  

дате  правне савете Служба не наплаћује накнаду.  

                По захтеву и у интересу странака сачињено је укупно 264 писаних поднесака. Од тога: 26 

различитих изјава, пуномоћја и гарантних писама; 31 молбе, пријаве , захтева и других поднесака суду , 

органима управе, надлежним министарствима и другим субјектима; 31 правних лекова (жалбе, приговори, 

предлози за понављање поступка и сл.) ; 23 тужбе  ради развода брака и споразумних предлога за развод; 

46  тужби  ради издржавања;  9  тужби  ради утврђивања или оспоравања очинства;   3 тужбе којима се 

покреће управни спор; 5 тужби ради изрицања мера заштите у породици; 18 тужби ради вршења 

родитељског права;  21 тужба и поднесака суду из различитих области (утврђење, својина, накнаде штете и 

др.); 33  предлога за извршење; 11 предлога ко јима се покреће ванпарнични поступак;   3  кривичне  

пријаве, приватне  кривичне тужбе  и оптужн  предлози ; 4   уговора . 

               Од  укупног  броја  израђених   аката  –  поднесака  накнада  је  наплаћена  

за 17 % и она износи укупно 124.750,00 динара. Накнада се, према важећој Одлуци,наплаћује  у висини од  

50 %  од износа  прописаног Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.  

               Већи  број поднeсака, 83%   сачињено је бесплатно  лицима која испуњавају   услове  за      

ослобађање   од   плаћања   накнаде  за  пружену    правну   помоћ.  То  су   у највећем броју  незапослена 

лица,  радници  са минималном  зарадом или  без  зараде у  дужем  временском  периоду,  корисници  

најниже пензије,  избеглице и расељена  лица, ратни или мирнодопски  инвалиди и корисници права на  

новчану  социјалну  помоћ  код Центра за социјални рад.  

Одсек за заједничке и персоналне послове  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 просторија и простора за одржавање састанака,  седница и 

слично; и обезбеђује и друге услове рада Управе градске општине, води евиденцију коришћења и издавања 

основних средстава и ситног инвентара;  инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме 

градске општине; обезбеђује обављање службеног превоза моторним возилима и сервисирање возила,  

набавку, рад бифеа – пружање протоколарних угоститељских услуга; ТТ централе, противпожарне  

заштите, послови безбедности и заштите здравља на раду  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 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 у остваривању њихових права и обавеза.  

Одсек 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. 

Републичком заводу за здравствено осигурање и Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, у 

складу са Законом подносе се  пријаве – одјаве на  здравствено  и пензијско  осигурање  за запослене у 

Управи и другим органима у Градској општини Обреновац.  

У извештајном периоду  урађена је измена и допуна   Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у  Управи градске општине Обреновац, јер је дошло до укидања неких 

радних места и промена у погледу школске спреме.  

 У наведеном периоду урађенo је 570 предметa и то : решења о коефицијентима за обрачун зарада, 

решења о коришћењу годишњих одмора, решења о плаћеном и неплаћеном одсуству са рада, решења о  

основицама  за обрачун плате,  солидарна давања,  докази о радном односу и радном стажу ...     

Закључено  је више Уговора о привременим и повременим пословима, Уговора о делу, Уго вора о 

волонтерском раду, Уговора о пружању услуга и друго.  

 

Обављање послова безбедности и здравља на раду  

 

 Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад  

 Организовање периодичних лекарских прегледа за запослене на радном месту са повећаним 

ризиком 

 

 

 

 

Контрола оброка 

 

Редовна контрола поделе бесплатних оброка у Црвеном крсту Обреновац и извештавање Секретаријата за 

социјалну заштиту, Градског центра за социјални рад и Одсека за финансије ГО Обреновац.  
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Надзор обезбеђења ГО Обреновац 

 

Надзор рада екстерног обезбеђења објеката ГО Обреновац и координација са претставницима ПРО 

ТЕНТ-а. 

 

Надзор одржавања хигијене  

 

Надзор одржавања хигијене у објектима ГО Обреновац и координација са претставницима MOPEX -a. 

 

Послови ванредних ситуација 

  

 Учествовање у раду Штаба за ванредне ситуације на територији ГО Обреновац. Израда Записника 

са седница штаба, Спровођење закључака Штаба по питањима појаве беснила на територији ГО Обреновац 

и проблема развејавања пепела са депоније пепела и шљаке ТЕНТ А.  

Израда Процене угрожености територије ГО Обреновац од елементарних непогода и других 

несрећа.  

Сарадња са другим градовима, општинама и Градом Београдом по питању израде Процене 

угрожености територије ГО Обреновац од елементарних непогода и других несрећа  и Плана заштите и 

спасавања. 

 

Послови одбране  

 

Сарадња са Регионалним центром министарства одбране на пословима планирања и припреме одбране.  

Прикупљање и обрада података за билансирање потреба и могућности за рад у рату.  

Израда Планова одбране. 

            

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ  

 

OДСЕК ЗА БУЏЕТ 

  
Буџетски оквир за потрошњу општине утврђен је Одлуком о  буџету градске општине Обреновац 

за 2013. годину, коју је Скупштина градске општине донела на седници одржаној 24.децембра 2012. 

године.  

  На основу Закона о буџетском систему и других важећих прописа, у извештајном периоду донете  

су две  измене и допуне Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину. Прва измена и 

допуна је усвојена на седници Скупштине градске општине одржане 21. марта 2013. године, а друга измена  

на седници Скупштинама градске општине  одржане 21. маја 2013. године.   

На седници Скупштине одржаној 21. маја 2013. године, према важећим прописима припремљена је 

и усвојена Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2012. годину са пратећим 

извештајима. 

 

 Према Закону о буџетском систему у систем консолидованог рачуна трезора буџета РС укључени 

су и консолидовани рачуни трезора локалне самоуправе. 

 Трезор градске општине Обреновац чине буџетска средства директног корисника – Управе градске 

општине и средства тзв. индиректних корисника и то Јавног предузећа за изградњу  Обреновца, Јавног 

предузећа за заштиту и унапређење животне средине, Јавног предузећа ''Пословни простор'' Обреновац  и 

месних заједница. 

 

У извештајном периоду законито и ажурно су вршени послови буџетског рачуноводства, кроз 

евидентирање прихода и насталих расхода буџетских корисника.  Вршено је тромесечно усаглашавање 

података из књиговодствене евиденције индиректних корисника са главном књигом трезора.  

 

У циљу дефинисања начина трошења буџетских средстава новооснованог Буџетског фонда донет 

је Правилник о поступку трошења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине градске 

општине Обреновац. Правилником су прописани услови које треба да испуне корисници средатава, 

поступак трошења средстава, начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених права и обавеза 

као и друга питања од значаја за коришћење средстава Буџетског фонда. Истим Правилником је 
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дефинисано да су корисници средстава Буџетског фонда Јавна и Јавна комунална предузећа у чијим 

програмима пословања за текућу годину, на које је Скупштина градске општине Обренова ц дала 

сагласност, су садржане и програмске активности које су саставни делови Програма трошења средстава 

Буџетског фонда.  

Захтеви корисника за пренос средстава су евидентирани, уредно обрађивани, упућивани на 

добијање мишљења у Јавно правобранилаштво градске општине.  

У току 2013. године са корисницима средстава Буџетског фонда који су у Програму коришћења 

средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији 

градске општине Обреновац за 2013. годину дефинисани као субјекти надлежни за његово спровођење 

закључено је 40 уговора чији је предмет регулисање међусобних  права и обавеза у вези са додељеним 

средствима Буџетског фонда.  

  Појединачно по субјектима надлежним за спровођење Програма, са ЈКП ''Водовод и 

канализација '' Обреновац закључено је 10 уговора, са ЈКП ''Топловод'' Обреновац 3 уговора, са ЈКП 

''Обреновац'' 1 уговора, са ЈП за изградњу Обреновца 8 уговора, са ЈП за заштиту и унапређење животне 

средине 12 уговора и са ЈП Спортско културни центар 6 уговора.  

 

Након закључења Уговора, вршен је пренос средстава Буџетског фонда корисницима уз 

одговарајућа књижења у главној књизи трезора.  

 

На основу законских прописа уредно су достављани извештаји  на прописаним обрасцима 

Градском секретаријату за финансије.  

 

За послове из области приватног предузетништва   од 01.01.2006.год престала је надлежност овог 

органа. Све активности везане за оснивање и рад самосталних радњи преузела је  Агенција за привредне 

регистре, а странкама које су одјавиле самосталне радње до 30.12.2005. године у овом органу се издају 

уверења о обављању делатности и дају други подаци из евиденције која је вођена до престанка 

надлежности.   

   

 У периоду од 01. јануара до 30. јуна  2013.године издато је 30  уверења  по захтеву странке. 

 

У делу Одсека ко ји се бави књиговодством  29 месних заједница са територије градске општине 

Обреновац, израђени су и усвојени финансијски планови за 2013. годину. Кр ајем фебруара 2013. године, 

урађени су и предати Управи за трезор Министарства финансија завршни рачуни са све месне заједнице. 

Током године  вршено је  књижење насталих пословних промена у смислу евиденције остварених прихода 

месних заједница, требована су средства за реализацију финансијских планова  из буџета и извршавани  

расходи из сопствених прихода  преко рачуна месних заједница.  

 

 

  ОДСЕК ЗА Ф ИНАНСИЈЕ 

 

 

 У Одсеку за финансије, након доношења Одлуке о буџету  и доношења измена Одлуке о буџету 

градске општине Обреновац за 2013.годину, урађен је Финансијски план Управе градске општине. У 

поменутом периоду  вршене су измене и усклађивање финансијског плана са насталим изменама Одлуке.  

 

  Редовно и ажурно су вођени послови пријема финансијске документације, захтева за плаћање и 

захтева за пренос средстава буџетским корисницима. Вршена је контрола исправности примљене 

документације и захтева, њихово завођење и  припрема за плаћање, као и контрола извршавања 

финансијског плана и наменска употреба финансијс ких средстава.  

 

 Обрачуни и исплата зарада запослених, накнада за рад члановима радних тела Скупштине и  Већа 

градске општине, вршени су према важећим прописима и редовно.  

  

 На предлог радних тела Скупштине и Већа градске општине, припремани су предлози решења о 

коришћењу буџетских средстава, предлози решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и 

праћена њихова реализација.   

 У наведеном периоду припремљено је и реализовано укупно 170 решења Председника.  

 

 Поступајући по Уредбама Владе Републике Србије о контроли зарада у јавним предузећима чији је 

оснивач општина, и у првих шест месеци  2013.године,  у овом Одсеку,  вршена је контрола достављених 
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образаца од стране  јавних предузећа чији је оснивач општина,  након ко је су у јавним предузећима 

исплаћиване зараде запосленима. 

 

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, 

Министарству финансија - Управи за трезор је редовно сваког месеца достављан Регистар запослених са 

подацима о броју запослених и ангажованих лица у локалној администрацији и о износу исплаћеном на 

име плата, додатака и накнада.   

 

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тра нсакцијама, 

између корисника средстава буџета и привредних субјеката када су корисници средстава буџета дужници, 

почев од 15.04.2013.године, преко апликације РИНО, редовно се извештава Министарство финансија и 

привреде- Управа за трезор, о новчаним обавезама насталим на основу комерцијалних трансакција са 

привредним субјектима.  

  

 У делу Одсека који се бави пољопривредом, и у периоду јануар-јуни 2013.године настављени су 

послови везани за пружање помоћи и информација пољопривредницима са територије градске општине 

Обреновац, пријем и припрему документације за исплату свих врста субвенција које даје општина 

Обреновац, град Београд и Република Србија.  

 

 У првих шест месеци 2013.године реализовано је 4.144 захтева пољопривредника по разним 

основама. 

 

 У овом периоду донет је и Програм градске општине Обреновац  за кредитну подршку носиоцима 

регистрованих пољопривредних газдинстава  кроз убвенцију камате на краткорочне кредите за набавку 

репроматеријала за ситне пољопривредне механизације и мање реконструкције и адаптације 

пољопривредних објеката. Износ по јединачног кредита за појединачно газдинство износио је  максимално 

300.000,00 динара, што је зависило од  кредитне способности корисника кредита. Захтеви за 

субвенционисање камате, са пратећом документацијом, достављани су до 15.05.2013.године.  Градска 

општина Обреновац је закључила уговоре са банком Интесом и са Комерцијалном банком у циљу  

реализације  Програма за субвенцију камата на пољопривредне кредите. Закључно са наведеним датом 

примљено је 296 захтева пољопривредника,  који су након провере и уз сагласност Комисије за 

пољопривреду и село достављени банкама на реализацију.  

 

 У циљу подршке пољопривредницима у активностима везаним за осигурање усева, спроведен је 

поступак јавне набавке и закључен уговор са Delta generali осигурањем, за субвенционисање и учешће 

градске општине Обреновац у премији осигурања усева, носилаца регистрованих пољопривредних 

газдинстава са  територије градске општине, у износу од 10% појединачне премије осигурања. Реализација 

ове субвенције је у току.  

 

Пружана је помоћ пољопривредницима у попуњавању  неопходне документације за нову 

регистрацију и пререгистрацију пољопривредних газдинстава. Проверавана је документација и попуњавани 

су захтеви пољопривредницима за остваривање права на  субвенције и регресе и то : 

за повраћај акциза на дизел гориво, за премије осигурања усева, засада расадника, животиња и др .  

Пружана је стручна помоћ у припреми и попуњавању неопходне документације за све друге субвенције 

које даје Република Србија  или  град Београд, подстицање това јунади и јагњади, субвенције за млечна 

грла, за обрадиво зем љиште и др.  

 

 Пружана је  помоћ  Еко –Лабу за  вршење агро-хемијске анализе пољопривредног земљишта.  

 

У јануару месецу је расписан и спроведен Конкурс за одлазак 50 заинтересованих 

пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде SIA/SIMA у Паризу. Сајам је одржан у фебруару 

месецу 2013.године. 

 

У фебруару месецу пружана је помоћ пољопривредницима и попуњавани  су захтеви за лицитацију 

и издавање државног пољопривре дног земљишта по Програму за 2012.годину, организован је излазак  на 

терен  са геометрима и заинтересованим пољопривредницима. Вршене су припреме и урађен је предлог  

Програма за издавање пољопривредног земљишта за 2013.годину.  

  

 

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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На основу усвојене Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину и након усвајања 

Финансијског плана  Управе градске општине Обреновац, крајем децембра 2012.године, усвојен је и План 

набавки из буџетских средстава за 2013.годину, ко ји се састоји из плана јавних набавки и плана набавки на 

које се Закон о јавним набавкама не примењује. У складу са Изменом Одлуке о буџету и изменом 

Финансијског плана до краја извештајног периода  извршене  су и две измене и допуне  Плана набавки.  

 

 У периоду 01.01. – 30.06.2013. године спроведено је укупно 23 поступака јавних набавки  oд тога :  

12 поступака јавних набавки добара,  9 поступака јавних набавки услуга и 2 поступка јавних набавки 

радова . 

 

Спроведени су следећи поступци  јавних набавки добара: 

 III-03 бр. 404-2 – канцеларијски намештај (обустављен поступак – није било ниједне исправне и 

прихватљиве понуде)  

 III-03 бр. 404-5 – Канцеларијски материјал (подељен у две партије – 1. Папир  и 2. Остали 

канцеларијски материјал)  

 III-03 бр. 404- 6 – Тонери 

 III-03 бр. 404 - 8  Софтвер – Информациони систем за управљање документацијом (ДМС)  

 III-03 бр. 404-9  – Рачунарска опрема 

 III-03 бр. 404-15 – Канцеларијски намештај 

 III-03 бр. 404-17 – Гориво 

 III-03 бр. 404-22 – Софтвер „EMAIL“  

 III-03 бр. 404-26 – Пиће за репрезентацију  

 III-03 бр. 404-30 – Куповина службених возила по принципу „Старо за ново“  

 III-03 бр. 404-33 – Канцеларијски намештај 

 III-03 бр. 404-34 – Униформе за Одељење за инспекцијске послове  

Свих 12 јавних набавки  су биле јавне набавке мале вредности, један поступак је обустављен.  

 

Спроведени поступци  јавних  набавки  услуга:  

 III-03 бр. 404-1 – достава поште (обустављен тј. поништен)  

 III-03 бр. 404-7 – организација пута на Сајам пољопривреде у Паризу  

 III-03 бр. 404-13 – сервисирање фотокопир апарата  

 III-03 бр. 404-14 – штампање и коричење  

 III-03 бр. 404-18 – обезбеђење контејнера у Дрену намењених за смештај прогнаних и расељених лица  

 III-03 бр. 404-19 – кредит за финансирање капиталних инвестиција  

 III-03 бр. 404-25 – осигурање усева и плодова  

 III-03 бр. 404-27 – одржавање службених возила 

 III-03 бр. 404-28 – обезбеђење објеката – ФТО И ППЗ 

Укупан број спроведних јавних набавки услуга – 9, од чега су 2 биле набавке велике вредности – отворени 

поступак (услуге доставе поште и набавка кредита), а 7 су биле јавне набавке мале вредности. Један 

поступак је био поништен од стране Републичке комисије за заштиту права – поступак за набавку услуга 

доставе поште. 

 

Спроведени  поступци јавних набавки радова:  

 III-03 бр. 404-12 – постављање спомен обележја – фонтане (обустављен) 

 III-03 бр. 404-29 – постављање спомен обележја – фонтане  

Оба поступка набавке  мале вредности, један поступак је обустављен.  

 

У извештајном периоду  по спроведеним поступцима закључено је 20 уговора, од тога:  11 за  јавне 

набавке добара, 8 за јавне набавке услуга и 1  уговор за јавну набавку радова.  

Редовно су, на прописаним обрасцима,  достављани  периодични извештаји  Управи за јавне 

набавке (2  квартална извештаја). Достављана  су обавештења о закљученим уговорма, обустави поступака 

и сличних огласа на објављивање у Службени гласник Републике Србије, као и  обавештења о закључењу 

уговора у преговарачком поступку без претходног објављивања Управи за јавне набавке као и Службеном 

гласнику РС на објављивање.   Вршена је регистрација на  Порталу јавни х набавки, према потребама, у 

складу за ЗЈН. 

 

  Током извештајног периода праћено је спровођење јавних набавки и вршена контрола утрошених 

средстава, настављена  је  сарадња са другим државним органима (школама и др.) у области јавних 

набавки. 
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До 01.04.2013. године  у области јавних набавки примењивао се стари Закон о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС бр. 116/08 од 22.12.2008.године), а  након тога ступа на снагу нови ЗЈН (Сл. Гласник РС бр. 

124/12). 

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ  

 

Служба за скупштинске послове и прописе као стручна служба органа градске општине Обреновац, кроз 

извештај о раду органа градске општине Обреновац даје извештај и о сопственом раду на начин како следи  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, РАДНИХ ТЕЛА И СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ  

 

Служба за скупштинске послове и прописе, као унутрашња организациона јединица Управе градске 

општине, има две унутрашње целине у свом саставу и то Одсек за скупштинске посло ве и радна тела 

скупштине и Одсек за послове Већа и радна тела Већа градске општине.  

Одсек за скупштинске послове и радна тела Скупштине обавља стручне и административно техничке 

послове за потребе Скупштине, радних тела Скупштине и месних заједница, док О дсек за послове Већа и 

радна тела Већа градске општине обавља стручне и административно техничке послове за Веће и 

председника градске општине, радна тела председника и Већа као и стручне послове за Изборну комисију 

градске општине и за Агенцију за борбу против корупције, у складу са посебним законом. 

 

Рад Скупштине и њених радних тела  

 

У извештајном периоду Скупштина је одржала укупно 6 седница на којима је разматрано укупно 92 тачке 

дневног реда (са одборничким питањима).  

Седницама је од 55 одборника присуствовало просечно 49 одборника, док је у дискусијама на седницама 

учествовало у просеку 6 одборника. 

 

Скупштина је у овом периоду донела 39 одлука, 58 решења, 9 закључака и 3 плана, односно програма. 

Програмом рада Скупштине за првих 6 месеци 2013. године предвиђено је било 15 тачака и углавном су 

све разматране на седницама али је истовремено, у овом периоду разматрано и преко 70 материјала који 

програмом рада Скупштине за извештајни период нису били планирани, а за које је постојала потреба да 

буду разматрани.  

 

У овом периоду Скупштина је разматрала 3 плана и програма (Програм  коришћења средстава буџетског 

фонда, Програм коришћења средстава буџета ГО остварених од закупа пословног простора у јавној својини 

чији је корисник ГО за 2013. годину, Локални акциони план за решавање питања избеглица , интерно 

расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у ГО Обреновац за период 2013. -2016. 

година), 10 ребаланса програма радова и финансијских планова јавних и јавно ком уналних предузећа за 

2013. годину као и 10 извештаја (8 извештаја о раду јавних и јавно комуналних предузећа за 2012. годину , 

Извештај о раду Скупштине градске општине, председника и Већа градске општине и Извештај о раду 

јавног правобранилаштва градске општине за исти период).  

 

Прва седница Скупштине одржана је 25. јануара 2013. године и на њој је, између осталог, донет Програм 

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

територији градске општине Обреновац за 2013. годину, на основу члана 100 став 5 Закона о заштити 

животне средине и претходно прибављене сагласности од Министарства енерегетике, развоја и заштите 

животне средине.  

Донета је и Oдлука о допуни одлуке о установљењу награда и других јавних признања градске општине 

Обреновац, а такође је извршена и прва измена и допуна програма пословања и финансијског плана ЈП 

СКЦ ''Обреновац'', обзиром на извршену реорганизацију угоститељске службе у предузећу и пријем у 

радни однос четири спасиоца који ће радити на обреновачким базенима.  

 

Друга седница Скупштине је одржана 14.02.2013. године и имала је радни и свечани део.  

У радном делу седнице разрешен је Милош Грујић функције директора ЈП СКЦ ''Обреновац'' на лични 

захтев, а за в. д. директора поменутог предузећа именован је Петар  Јовичић, дипломирани професор 

спорта. 
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Донета је одлука о подизању споменика Милошу Обреновићу у Обреновцу, а Скупштина је дала 

сагласност Мирославу Чучковићу, председнику градске општине Обреновац, за обављање послова члана 

надзорног одбора и дужности привременог заступника капитала АД ''Икарбус- у реструктуирању'' Београд.  

Такође, донета је одлука којом је Влади Републике Србије предложено утврђивање јавног интереса за 

експропријацију – административни пренос непокретности у сврху изградње и уређења саобраћајница у 

оквиру Индустријске зоне у Баричу. 

Други, свечани део седнице био је посвећен обележавању Дана државности Републике Србије, и подсећање 

на Сретење, 15.02.1835. године, када је донет Сретењски устав, први устав Кнежевине Србије и први 

модерни српски устав значајан као један од најдемократскијих устава у то време у Европи.  

 

Трећа седница Скупштине градске општине одржана је 21.03.2013. године. На овој седници разматрани 

су и усвојени извештаји о раду свих осам јавних и јавно  комуналних предузећа, као и извештај о раду 

Скупштине, председника и Већа, његових радних тела и Управе градске општине за 2012. годину, те 

извештај о раду Јавног правобранилаштва градске општине за исти период.  

Такође је разматран и усвојен и извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 

2012. годину. У прошлој години укупно расположива средства овог фонда износила су 557,3 милиона 

динара и од тог износа утрошено је 445,1 милион динара.  

Донет је Програм коришћења средстава буџета градске општине остварених од закупа пословног простора 

у јавној својини, чији је корисник градска општина Обреновац у 2013. години, и распоређен по 

корисницима износ од 35 милиона динара текућих прихода као и процењени вишак прихода од закупа 

пословног простора из прошле године.  

На овој седници извршен је и први ребаланс буџета градске општине за 2013. годину из разлога расподеле 

увећаног планираног прихода од пореза (пореза од прихода на самосталне делатности, пореза н а зараде и 

пореза од продаје непокретности), као и прихода од закупа пословног простора.  

У складу с тим извршени су и ребаланси програма пословања и финансијских планова ЈП за изградњу, ЈП 

''Пословни простор'', ЈП ЗЖС, ЈКП ''Обреновац'' и ЈП СКЦ ''Обреновац''. 

У циљу усклађивања са новим Законом о јавним предузећима, а који је донео извесне новине у погледу 

пословања и управљања у јавним предузећима, а нарочито у погледу врсте органа,  њиховог делокруга рада 

и поступка избора, односно именовања, на овој седници донете су одлуке о промени оснивачких аката свих 

осам јавних и јавнокомуналних предузећа.  

На истој седници донете су и одлуке ко јима се Влади Републике Србије предлаже утврђивање јавног 

инетереса за експропријацију у сврху изградње, односно уређења саобраћајница С 14 и С 21 у Обреновцу, и 

уређење зелене површине на кп. бр. 94 КО Обреновац.  

 

Четврта седница Скупштине одржана је 5. априла 2013. године. На њој је донет закључак о давању 

мишљења на нацрт одлуке о промени Статута града Београда у коме се констатује да је општи интерес 

грађана градске општине Обреновац, као и грађана осталих приградских општина, да се послови који су од 

њиховог непосредног интереса, а који су Уставом и законом поверени јединици локалне самоуправе, тј. 

општини, децентрализују и изврши прерасподела надлежности између града Београда и градских општина 

како би градске општине добиле у надлежност послове које  по закону припадају  општинама, а све у циљу 

њиховог целисходнијег и ефикаснијег обављања и једноставнијег задовољења потреба грађана. 

На овој седници разматрана је и усвојена одлука о одређивању спортских клубова од интереса за градску 

општину Обреновац у 2013. години а којом су обухваћени спортови фудбал, кошарка, рукомет и карате, 

узимајући у обзир године постојања и рада клубова на територији градске општине Обреновац и њихове 

остварене резултате.  

На исто ј седници донета је и одлука о постављењу спомен плоче Бранку Винтеру на објекту Дома културе 

у насељу ''14. октобар'' у Обреновцу, добротвору грађана Обреновца, за хваљујући коме су многи 

обреновчани ромске националности током Другог светског рата спашени депортације на присилан рад и 

погубљење. 

Такође је донето и решење о утврђивању назива улице С-5 у III месној заједници Обреновац по мајору 

Небојши Тепавцу ко ји је у време НАТО агресије на Србију и Црну Гору, 5. априла 1999. године, погинуо 

на ватреном положају у селу Вукићевица.  

 

Пета седница Скупштине градске општине одржана је 21. маја 2013. године и на њој је донета Одлука о 

завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2012. годину са извештајем о извршењу буџета за 

исти период, као и одлука о другом ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2013. годину, из 

разлога увећања мешовитих прихода за 1,1 милион динара и вишка прихода за 19,1 милион динара а што 

је, између осталог, условило и измене и допуне у програмима пословања и финансијским плановима ЈП за 
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изградњу, ЈП ЗЖС, ЈКП ''Водовод и канализација'', ЈКП ''Топловод'', ЈКП ''Паркинг сервис'' као и ЈП СКЦ 

''Обреновац''.  

На седници је донет и ЛАП за решавање пи тања избеглица, интерно расељених лица и повратника по 

основу Споразума о реадмисији за 2013 - 2016. годину а чији је циљ да се створе планске претпоставке за 

побољшање услова за трајну интеграцију ових категорија лица, односно побољшање положаја повратника 

кроз одрживе социо-економске програме у локалној заједници.  

Након усклађивања оснивачких аката јавних предузећа са одредбама новог Закона о јавним предузећима, 

на овој седници дате су сагласности на нове Статуте свих осам јавних и јавнокомуналних предузећа, ко је 

су донели Управни одбори у функцији Надзорних одбора а који су усклађени са одредбама поменутог 

закона и оснивачким актима тих предузећа.  

Значајно је и то да је на овој седници донета Одлука о братимљењу и успостављању сарадње градске 

општине Обреновац, Република Србија, са општинама Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Горажде, Соколац и 

Рогатица, Република Српска, као и да је донета одлука о поверавању Јавном предузећу за заштиту животне 

средине послова одржавања мобилијара и стазе за рекреацију – трим стазе у излетничкој шуми „Забран“.  

 

Шеста седница Скупштине је одржана 21.06.2013. године, значајна је по томе што су на њој донета 

решења о именовању надзорних одбора јавних и јавнокомуналних предузећа, у складу са одредбама новог 

Закона о јавним предузећима, а истовремено је и утврђен престанак манадата управним одборима јавних и 

јавнокомуналних предузећа.  

Такође, у циљу извршавања законске обавезе на овој седници донете су и одлуке о расписивању и 

спровођењу јавног конкурса за именовање директора  јавних и јавнокомуналних предузећа, а којима се 

покреће поступак спровођења јавног конкурса за именовање директора у сваком од осам јавних предузећа. 

Поступак ће  спроводити Комисија за именовање директора у вези са чим је и донето Решење о образовању 

наведене Комисије за именовање.  

На седници су донете и одлуке ко јима се Влади Републике Србије предлаже утврђивање јавног интереса за 

изградњу саобраћајница, Колубарске улице и Тамнавске улице – четврта фаза. 

Од посебног је значаја што је донета и одлука којом се градоначелнику града Београда предлаже доношење 

акта о располагању стварима у јавној сво јини града а над ко јима је корисник градска општина Обреновац, 

којом се градској општини Обреновац одобрава улагање новчаних средстава у капитал Привредног 

друштва ''Велетржница – Београд'' – д. о. о.  

Такође, од значаја је и доношење закључка о давању претходног мишљења на нацрт Плана детаљне 

регулације за изградњу магистрале III топловода од ТЕНТ -а А до насеља Шљивице, ко јим су створени 

услови за даље ширење топлификационе мреже на територији градске општине Обреновац.  

На седници је донета и Одлука о првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац 

за 2013. годину чиме је омогућено да се настави са активностима на побољшању енергетске ефикасности у 

зградама колективног становања и на јавним објектима.  

Донета је и одлука којом је културна манифестација ''Обреновачко лето'' унета у Одлуку о сталним 

манифестацијама у области културе, обзиром да је иста, попут других манифестација, доказала сво ј значај 

и допринос развоју културно уметничког стваралаштва и аматеризма на територији градске општине и 

значај за свеукупни привредни, културни и туристички развој градске општине.  

 

Комисија за кадровска и административна питања у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године одржала је 

8  седница на којима је донела једно решење, утврдила 22 предлога решења, 3 предлога закључка и дала 

миљење на 8 предлога одлука и 2 предлога  решења. 

 

Комисија за прописе је у истом периоду одржала 7 седница на којима је дала мишљење на 20 аката 

(оснивачки акти и статути јавних и јавно комуналних предузећа), дала мишљење на нацрт Одлуке о 

промени Статута града Београда, и утврдила један пречишћени текст (Одлуке о јавним паркиралиштима).  

 

У овом периоду Мандатно имунитетска комисија је  у извештајном периоду одржала две седнице док  

Комисија за представке и жалбе није заседала јер није било питања о ко јима би се изјашњавала. 

 

Комисија за борачко инвалидска питања у наведеном периоду је одржала 6 седница, разматрала 16 

тачака дневног реда, донела 8 одлука и дала једно мишљење. 

 

Савет за буџет и финансије је у истом периоду одржао 4 седнице на ко јима је разматрао укупно 32 тачке 

дневног реда и на све предлоге аката из области буџета и финансија дао позитивно мишљење.  
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Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине  је у првој половини ове године 

одржао четири седнице на ко јима је разматрао 20 тачака дневног реда и на све предлоге одлука и решења 

дао своје мишљење.   

 

РАД ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ВЕЋА И ЊИХОВИХ РАДНИХ ТЕЛА  

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, као законски представник и заступник градске општине је 

сарађивао са надлежним органима виших нивоа власти и остваривао сарадњу са иностраним и домаћим 

привредницима и јавним радницима и непосредно извршавао и старао се о извршавању прописа и општих 

аката Града и одлука и других аката Скупштине градске општине. Предлагао је начин решавања питања о 

којима одлучује Скупштина градске општине и усмеравао и усклађивао рад Управе градске општине. 

Наредбодавац је извршења буџета градске општине.  

Председник градске општине као орган који непосредно извршава и стара се о извршавању прописа и 

општих аката Града и одлука и других аката Скупштине градске општине у посматраном периоду према 

попису аката ове Службе донео је 51 акт, од чега 24 решења, 23 одлуке, једну измену плана набавки из 

средстава буџета градске општине за 2013. годину, један Програм, 1 Закључак и 1 Правилник. Према 

попису писарнице донео је 170 решења о извршењу буџета за намене утврђене Одлуком о буџету за 2013. 

годину (пољопривреду, образовање, културу, спорт, једнократне помоћи, субвенције и донације и др.) и 

потписао одређени број уговора, што све укупно са актима  из интерног пописа Службе (51)  је 221 општих 

и појединачних аката.   

Од наведених 51 аката по евиденцији Службе донети су одговарајући општи  и посебни акти 

(одлуке, решења), или дате сагласности на програме из области заједничке комуналне потрошње (уређење 

и одржавање јавних површина чишћењем и прањем, одржавање јавних зелених површина: на сеоским 

гробаљима; у месним заједницама;  неуређених површина; поред општинских путева; уређивање и 

одржавање гробаља и пијаца, одржавање објеката кишне канализације, сектора за изношење и депоновање 

смећа, службе дезинфекције, дезинсекције и дератизације, нешкодљиво уклањање лешева са јавних 

површина и пријем конфиската) и закључени одговарајући уговори за реализацију планираних послова 

заједничке комуналне потрошње, продужавана је важност интервентних м ера најпре до краја марта а потом 

до краја јуна текуће године, дате су сагласности на ценовнике, измене и допуне истих, на Одлуку УО ЈКП 

"Водовод и канализација" о измени Ценовника осталих и основних комуналних услуга, на Одлуку УО ЈП 

СКЦ „Обреновац“ о измени и допуни Ценовника услуга, Одлуку УО ЈКП „Паркинг сервис“ о допуни 

Ценовника услуга и Одлуку УО ЈКП "Обреновац" о измени и допуни Ценовника основних и осталих 

комуналних производа и услуга, донет је програм коришћења средстава буџета градске општине 

Обреновац за 2013.годину опредељених за пољопривреду за кредитну подршку носиоцима регистрованих 

пољопривредних газдинстава   на подручју градске општине Обреновац у 2013. години, одобраван је  

краткорочни закуп трга као јавне површине у одређене дане за одређене намене; образована су стручна 

радна тела која се баве питањем избеглих и интерно расељених лица на територији градске општине, 

избором објеката колективног становања за суфинансирање радова на термоизолационим фасадама 

објеката, именовао је радну групу за израду плана интегритета, закључио је уговор о раду са  в.д. 

директором ЈП СКЦ "Обреновац", расписао је конкурс за избор невладиних организација чији ће се 

пројекти финансирати из буџета градске општине у 2013. години и донео одлуке о избору, одбацивању и 

одбијању пријава на наведени конкурс; донео је решење о организацији Петровданског вашара; по 

прибављеном мишљењу Већа закључио је уговоре са медијским кућама на територији градске општине 

Обреновац о куповини услуга емитовања програма за потребе градске општине Обреновац, као и наставку 

подршке пројектима Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа, а као наредбодавац буџета 

градске општине доносио је, на предлог надлежних комисија Већа а по претходно прибављеном мишљењу 

Већа решења о употреби средстава буџета опредељених за образовање, културу, спорт, пољопривреду, рад 

НВО, донације, субвенције и једнократне помоћи као и текуће буџетске резерве.  

     Председник градске општине је у посматраном периоду донео и одлуку о усвајању Плана интегр итета 

градске општине Обреновац, одлуку ко јом се предлаже Сталној конференцији градова и општина члан 

Комисије за именовање директора јавних предузећа, одлуку о приступању поступку давања у закуп 

одређене непокретности непосредном погодбом, решења о додели  у закуп два стана у јавној својини града 

Београда, на којима је корисник градска општина и решења о одобравању употребе имена и грба градске 

општине, по захтевима овлашћених лица.  

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ је у  периоду од 01.01. – 30.06. 2013. године одржало  37 седница.  

На овим седницама разматрано је укупно 351 тема, односно тачака дневног реда, од чега 97 из 

надлежности Скупштине, 135 из надлежности председника, 117 из надлежности  Већа и 2 из надлежности 

начелника Управе.  
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 Сагласно Статуту градске општине Обреновац и изменама истог, своју надлежност извршног органа и 

овлашћеног предлагача, Веће је остваривало као колегијални орган од 9 чланова (укључујући председника 

и заменика председника).  

У области нормативно правне делатности Веће је би ло предлагач две измене Одлуке о буџету 

градске општине за 2013. год., Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма 

и планова  заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за  2013. годину и једне 

измене истог; као и извештаја о реализацији оваквог Програма за 2012. годину; Одлуке о завршном рачуну 

буџета градске општине за 2012. годину и других одлука и аката које доноси Скупштина градске општине 

или Скупштина града Београда, као на пример: мишљења на нацрт Плана детаљне регулације за изградњу 

магистрале III топловода од Тента А до насеља „Шљивице“,  одлуке о приступању изради Стратештког 

акционог плана градске општине Обреновац за период од 2014. -2016. године, Локалног акционог плана за 

решавање питања избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у 

градској општини Обреновац за период 2013.-2016. године, Одлуке о допуни Одлуке о установљавању 

награда и других јавних признања градске општине, одлуке о промени оснивачких аката јавних предузећа 

на територији градске општине, решења о давању сагласности на статуте јавних предузећа, решења о 

именовању надзорних одбора  јавних предузећа и утврђивању престанка мандата Управних одбора јавних 

предузећа, одлука о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, 

решења о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа, Одлуке о измени и допуни 

Одлуке о стицању и начину коришћења станова у  државној својини на којима је корисник градска општина 

Обреновац, Закључка о давању мишљења на нацрт Одлуке о промени Статута града Београда, Одлуке о 

одређивању спортских клубова од посебног интереса за градску општину, као и многих појединачних 

правних аката из надлежности Скупштине.  

Такође је давалац мишљења на све акте које у оквиру своје надлежности доноси председник 

градске општине (који се односе на извршење буџета, усмеравање и усклађивање рада Управе, давање 

сагласности на цене комуналних производа и услуга, образовање стручних радних тела, доношење 

програма из одређених области и др.).  

 

Донело је нови Пословник о раду Већа градске општине Обреновац, ко јим се уређује организација 

и начин рада и одлучивања Већа, радних тела која образује Веће и друга питања од значаја за рад Већа . 

 

Веће градске општине као овлашћени предлагач аката за Скупштину и као орган који непосредно 

извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине и председника градске општине, по 

областима уз помоћ својих радних тела од којих је прибављало претходно мишљење, разматрало  је следећа 

питања: 

У области финансија Веће је активно учествовало у доношењу две измене Одлуке о буџету за 2013. 

годину. Такође је прихваћен завршни рачун буџета са Извештајем о  извршењу буџета градске општине 

Обреновац за 2012. годину, утврђен је оквир средстава за рад и текућу потрошњу месних заједница, дата је 

сагласност на финансијске планове свих 29 месних заједница на територији градске општине Обреновац за 

2013. годину и сагласности на измене истих (36 измена) и прихваћени су извештаји о раду и финансијском 

пословању свих 29 месних заједница . По огласу извршен је избор банака за депоновање слободних 

новчаних средстава консолидованог рачуна трезора. 

Интензивно је праћено извршење буџета и председнику градске општине дата сагласност да као 

наредбодавац буџета донесе решења о употреби средстава за одређене намене с чим у вези је донето 170 

решења, и то са позиција за: спорт (18), културу (27), образовање (29), за рад невладиних организација (13), 

за рад КЗМ (34), једнократне помоћи тј. социјална давања (12), пољопривреду (9), донације Црвеном крсту 

и Дому здравља (15), субвенције Регионалном центру за развој МСП и предузетништво (4), текуће буџетске 

резерве (7) и текући трансфери - ватрогасци (1) и Фонд Иван Батинић (1).  

Истовремено, са планирањем и праћењем извршења буџета, разматрано је извршење програма 

радова и финансијских планова односно извештаја о раду за 2012. годину, као и измене – ребаланси 

годишњих програма пословања и финансијских планова за 2013. годину индиректних корисника буџета 

јавних предузећа и других јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска општина и то : ЈП 

за изградњу Обреновца, ЈП " Пословни простор" Обреновац, ЈП за унапређење и заштиту животне средине 

на територији градске општине Обреновац, ЈКП "Обреновац", ЈКП " Водовод и канализација", ЈКП 

"Топловод", ЈКП „Паркинг сервис“ и ЈП Спортско културни центар "Обреновац".  

Кад се ради о комуналним делатностима разматрани су и дате сагласности за доношење 

програма,  и то за: уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем, одржавање јавних зелених 

површина: на сеоским гробаљима; у месним заједницама;  неуређених површина; поред општинских 

путева; уређивање и одржавање гробаља и пијаца, одржавање објеката кишне канализације, сектора за 

изношење и депоновање смећа, службе дезинфекције, дезинсекције и дератизације, нешкодљиво уклањање 

лешева са јавних површина и пријем конфиската и других и обезбеђена средства из буџета за финансирање 
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заједничке комуналне потрошње у 2013. години. Дато је позитивно мишљење председнику градске 

општине за давање сагласности на Одлуке управних одбора о изменама и допунама цена следећих 

комуналних производа и услуга: ЈКП "Водовод и канализација" на измену Ценовника осталих и основних 

комуналних услуга, ЈП СКЦ „Обреновац“ на измену и допуну Ценовника услуга, ЈКП „Паркинг сервис“ на 

допуну Ценовника услуга и ЈКП "Обреновац" на измену и допуну Ценовника основних и осталих 

комуналних производа и услуга. Продужавано је важење интервентних мера током  посматраног периода у 

циљу заштите социјално најугроженијих грађана; у складу са Одлуком о буџету одобрене су субвенције 

ЈКП ''Паркинг сервис'' на име разлике у цени за издате претплатне карте за паркирање , ЈКП „Водовод и 

канализација“ Обреновац и ЈКП „Обреновац“ на име надокнаде дела средстава за субвенције грађанима и 

ЈП СКЦ „Обреновац“ на име отпремнина за решавање вишка запослених.   

У области екологије Скупштини градске општине предложено је доношење једне  измене Програма 

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

2013. годину и усвајање извештаја о реализацији Програма буџетског фонда у 201 2. години.  

У области управљања грађевинским земљиштем и имовинско – правних односа Скупштини је 

предложено доношење одлука (5) ко јима се Влади РС предлаже утврђивање јавног интереса за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту 

који по закону могу бити предмет наведених поступака.  

 

У области привреде и пољопривреде – наставила је са радом Канцеларија регионалног центра за 

развој малих и средњих предузећа у Обреновцу чији рад је субвенционисан кроз партнерски однос  у циљу 

стварања предуслова за несметану  реализацију активности Центра; субвенционисан је рад стрелаца у 

оквиру противградне заштите (22 стрелца током шестомесечне сезоне, 4 хиљ. по стрелцу), донет је 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја у 2013. години. Подржане су 

активности  кластера цвећа, воћа и поврћа,  Секције за шарпланинце Кинолошког друштва Обреновац у 

вези организације специјализоване изложбе, Удружења пољопривредника и слично . 

У области образовања – у којој је градска општина по Статуту надлежна за праћење стања и 

текуће одржавање објеката као и за покриће трошкова превоза ученика основних школа,  на предлог 

Комисије за образовање одобрена су средства за: покриће трошкова санације помоћних објеката и 

постављање ламината у ОШ ''Грабовац'', покриће трошкова одласка ученика Техничке школе Обреновац и 

Пољопривредно -хемијске школе у Истраживачку станицу  ''Петница'', покриће трошкова учешћа ученика 

Пољопривредно -хемијске школе, ОШ ''Посавски партизани'' и Гимназије у Обреновцу на републичким 

такмичењима и сл.  

 

Поред текућих обавеза исплате студентских награда по конкурсу из 2012. године за 60 студената у  висини 

од по 72 хиљаде динара (9 месеци по 8 хиљада)   по конкурсу из 2013. године додељено је и 50 новчаних 

помоћи студентима из материјално угрожених породица у појединачном нето износу од по 35.000,00 

динара и  30 бесплатних карата за превоз до Београда за најбоље студенте, 14 новчаних награда за ученике 

генерације у по јединачном нето износу од по 12.000,00 динара, као и превоз ученика на градска и 

републичка такмичења, додељене су помоћи студентима за усавршавање и допунско школовање. Подржан 

је наставак финансирања пројекта Друштва педагога физичке културе општине Обреновац – ''Асистент у 

настави'', чији је општи циљ допринос физичком развоју ученика од првог до четвртог разреда основних 

школа и смањење незапослености ангажовањем тринаест професора физичког васпитања са евиденције 

Националне службе за запошљавање.  

 

У области културе – На предлог Комисије за културу усвојен је план и програм активности за 

реализацију  пројекта ПАСКО, организована је манифестација "Обреновац град отвореног  срца", Дечји 

фестивал фолклора и Пролећни музички концерт у Забрану у оквиру Мото сусрета,  подржана је 

реализација  изложбе ''Сећање обреновачке домаћице'' и одобрена је финансијска помоћ на име доделе 

награде ''Библиос'' за књижевно дело или целокупно стваралаштво у организацији Библиотеке ''Влада 

Аксентијевић'', подржана је реализација изложби ''Дозиднице Обреновца'' и ''Музеји и још по неко место 

сећања'' у ЈП СКЦ ''Обреновац'', подржано је редовно функционисање КУД ''Круна'' из Великог Поља, 

подржана је реализација наградног конкурса Агенције ''Обреновачка хроника'' за најлепшу кратку причу 

ученика основних школа, подржан је рад дечјег градског хора "Круна од нота", подржан је међународни 

пројекат Плес са Европом – "Матурантска парада 2013." . 

У области спорта –  на предлог Комисије за спорт, Веће је донело Правилник о критеријумима и 

поступку расподеле средстава из буџета градске општине у области спорта и Правилник о ближим 

критеријумима и поступку расподеле средства буџетског фонда за реализацију Програма спо рт и животна 

средина спортским клубовима са територије градске општине Обреновац,  пратило потребе и старало се о 

њиховом задовољавању како у области аматерског тако и у области школског спорта и у том циљу 

обезбеђивало је услове за спортска такимичења и манифестације од значаја за градску општину; 
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финансијским средствима ко ја су додељивана на основу критеријума и по поступку утврђеном 

Правилником Већа. Клубовима, друштвима и појединцима, обезбеђивани су услови за редовне активности, 

такмичења, наступе и др. у земљи и иностранству од најмлађих до најстаријих селекција и на такмичењима 

свих категорија у земљи и иностранству. Спортском савезу Обреновца, спортским клубовима и 

фудбалским клубовима, у зависности од категорије и такмичарских резултата, за први квартал из буџета 

градске општине за текућу годину додељена су средства као помоћ за одређени ранг такмичења и ли 

покриће трошкова превоза на одређене турнире и такмичења.  

За цивилни сектор, НВО и др. –. Дато је позитивно мишљење на Правилник о измени и допуни 

Правилника о начину финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и 

неполитичких организација средствима буџета градске општине, у  складу са одредбама Правилника 11. 

априла расписан је јавни конкурс за избор пројеката од интереса за градску општину Обреновац ко ји се 

финансирају средствима буџета градске општине и дато је позитивно мишљење председнику да донесе 

следеће одлуке:  о одобравању средстава за 4 невладине организације, о одбацивању пријава две невладине 

организације и о одбијању пријава 10 невладиних организација. На предлог Комисије за сарадњу са 

невладиним организацијама и омладином, по поднетим појединачним захтевима одобрен је одређени износ 

средстава за Општинску организацију инвалида рада и Удружење војних пензионера Србије, на име 

покрића дела трошкова реализације планираних програмских активности . 

Иако нема изричите надлежности у области здравства, саобраћаја, запошљавања, социјалне 

политике, градска општина Обреновац преко својих органа бавила се и питањима из ових области у циљу 

изналажења решења проблема грађана или установа или ублажавања истих, као што је расписивање јавног 

позива за реализацију мера активне политике запошљавања путем субвенција доприноса за 
обавезно социјално осигурање.   

 

У области социјалне политике – суфинансиран је рад народне кухиње плаћањем Црвеном крсту 

Обреновац дистрибуције десет хиљада оброка месечно које обезбеђује Градски центар за социјални рад, са 

по 6 динара по оброку, а истовремено одобравана су средства за функционисање и рад Црвеног крста 

Обреновац на редовним програмским активностима са 90 хиљада динара месечно.  

Утврђена је висина нето накнаде за једнократне помоћи за закључење брака и новорођенчад у 

2013. години у складу са посебним одлукама Скупштине.  

У складу са Закључком Скупштине градске општине донет је Програм одобравања једнократне 

интервентне помоћи за 2013. годину незапосленим  бившим радницима следећих привредних субјеката: 

''Посавина'' а.д Обреновац, ДП ''Бора Марковић'' и Холдинг предузеће ''Прва Искра'' ад.Барич - у 

реструктурирању.  

 

 

Из опредељених средстава буџета, на предлог Комисије за социјална питања, одобрене су и једно кратне 

помоћи за социјално угрожена лица, углавном тешко болесна, без примања, без решене стамбене 

ситуације, најчешће за набавку лекова и задовољавање основних животних потреба у износу од 5 до 10 

хиљада динара по особи. Ове помоћи одобраване су по посебном Правилнику, на предлог Комисије за 

социјална питања, на основу документације и сазнања прибављаних из месних заједница, Центра за 

социјални рад и Службе за борачко инвалидски рад.   

У области здравства – субвенционисан је са преко 18 милиона динара  пројекат ЈП СКЦ у вези 

унапређења превентивне здравствене заштите младе популације – бављењем спортом (трећи час за 

коришћење базена и спортске хале за предшколску и школску децу) , финансијски је подржан пројекат 

Дома здравља Обреновац – Заједно до здравља са младим лекарима Обреновца, пружена је финансијска 

помоћ Удружењу за помоћ оболелим од тешких и ретких болести „Иван Батинић“  . 

У области омладинске политике и запошљавања дата је сагласност на Програм рада Савета за 

младе за 2013. годину и одобрен пренос средстава Канцеларији за младе за реализацију активности по овом 

програму.  

У области саобраћаја пружена је подршка активностима Комисије за безбедност у саобраћају на 

територији градске општине Обреновац, учешћем градске општине  у манифестацији ''Шта знаш о 

саобраћају?''. 

У вези рада Управе градске општине Веће је дало мишљења по захтевима председника градске 

општине и начелника Управе сагласност на План јавних набавки из буџетских средстава за 2013. годину и 

једну измену истог; дата је сагласност начелнику Управе на другу измену Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Управи.  

 

Рад сталних комисија Већа (ко јих је укупно 9) и то: за спорт (која је одржала 21 седницу), за 

културу (10 седница), за образовање (10 седница), за рад са Саветима месних заједница (5 седница), за 

комуналну инфраструктуру (23 седнице), за социјална питања (14 седницa), за пољопривреду и село (16 
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седница), за сарадњу са НВО и омладином (14 седница), Комисија за привреду и предузетништво није 

одржала ниједну седницу у посматраном периоду.  

Комисије Већа су предлагачи одређених аката или даваоци мишљења о питањима о којима одлучује Веће 

градске општине. 

Комисија за спорт – у наведеном периоду бавила се утврђивањем предлога за кварталну расподели 

средстава спортским клубовима, појединцима и спортским организацијама и за финансирање суђења за 

фудбалске клубове. Такође се активно укључивала у реализацију спортских манифестација које су у овом 

периоду одржане на територији градске општине Обреновац, као и неколико спортских догађаја ко ји су 

својим спортско-едукативним карактером постигли жељени циљ омасовљавања и популаризације спорта 

на територији градске општине. Комисија је свој рад у посматраном периоду базирала на реализац ији 

активности из Пројекта ''Спорт и животна средина''.  

Комисија за културу  – је  разматрала питања за реализацију задатака градске општине из области 

којима се доприноси развоју културе и уметности, поднете захтеве појединаца, организација и  удружења 

из области културе. Комисија је све време активно укључена у реализацију одређених догађаја – сталних  

манифестација од значаја за градску општину Обреновац.  

Комисија за образовање - Посебна активност је усмерена на сагледавање стања основних школа и 

предшколских установа на територији градске општине Обреновац. Према приливу средстава покренути су 

поступци јавних набавки за поједине школе. Koмисија прати упис ученика у први разред, редовност 

похађања наставе, као и превоз ученика основних школа. Комисија је такође финансијски, на основу 

закључака Већа градске општине, подржала школска  такмичења наших ученика, као и усавршавања 

ученика и студената.  

Комисији за социјална питања – у посматраном периоду поднето је 740 захтева за доделу 

једнократне помоћи. Комисија је одобрила помоћ за 466 корисника, а донето је 13 Решења о употреби 

средстава за једнократне помоћи из буџета градске општине Обреновац за 2013. годину. 

Комисија за рад са Саветима месних заједница – у посматраном периоду, између осталог, а 

сагласно буџетским могућностима,  предложила је оквир за потрошњу месних заједница и разматрала је 

њихове финансијске планове за 2013. годину, бавила се комуналним проблемима месних заједница и 

приоритетним инвестиционим радовима у истима. На седницама су разматрани пристигли захтеви, посебна 

активност је усмерена на чишћење дивљих депонија, прочишћавање канала у путном појасу на територији 

градске општине Обреновац, насипање некатегорисаних путева и уређење атарских путева . 

Комисија за сарадњу са невладиним организацијама – осим доделе средстава на основу 

појединачних захтева, Комисија је расписала конкурс о додели средстава из буџета за 2013. годину за 

пројекте из области цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана ( 

невладиних организација), по коме су одобрена средства у износу од 1.200.00, 00 динара за реализацију 4 

пројеката невладиних организаија.  

Комисија за пољопривреду и село – се бавила текућом проблематиком и планирањем програма 

регресирања субвенционисања пољопривредника и у посматраном периоду утврдила је предлоге Програм а 

коришћења средстава субвенција за пољопривреду, и то: подршке за спровођење пољопривредне политике 

руралног развоја у 2013. године, Програм коришћења средстава буџета градске општине Обреновац за 

2013.годину опредељених за пољопривреду за кредитну подршку носиоцима регистрованих 

пољопривредних газдинстава на подручју градске општине Обреновац у 2013. години. Подржане су 

активности  кластера цвећа, воћа и поврћа,  Секције за шарпланинце Кинолошког друштва Обреновац у 

вези организације специјализоване изложбе, Удружења пољопривредника и слично, организован је одлазак 

регистрованих пољопривредних произвођача на међународни сајам SIA/SIMA који је одржан у Паризу. 

Комисија је предузимала и изласке на терен и вршење контроле реализације уговора закључених између 

градске општине Обреновац и корисника средстава буџета градске општине за подизање пластеника, 

односно  Пчеларске задруге ''Саће'' ко јој су одобрена средства за израду и пуштање у погон за 

суфинансирање пројекта ''Формирање и пуштање у рад погона за откуп, врцање, прераду, паковање и 

дистрибуцију пчелињих производа''.  

 

-------------------- 

У складу са зaконом јавност градске општине Обреновац путем локалних средстава јавног информисања 

редовно је обавештавана о свим питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју, којима су се 

у свом раду бавили органи градске општине Обреновац током прве половине 201 3. године.  

--------------------- 

 Служба за скупштинске послове и прописе обавила је све стручне, огранизационе и 

административно-техничке послове у вези припреме и присуствовања седницама, као и обраде аката за све 

седнице Скупштине, Већа и њихова радна тела и за председника по питањима која су у делокругу рада ове 

Службе са четири правника у које спадају секретар и заменик секретара Скупштине и три техничка лица.  
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 Служба је стручно за Скупштину, Веће, председника градске општине и радна тела  обрадила, 

опште и појединачне акте: одлуке, решења, извештаје, закључке, програме из већине области (осим из 

области   буџета, финансија и из имовинско правне области) за ко је је надлежна Управа градске општине, 

све записнике са седница наведених органа и  тела, као и потребне извештаје. Служба је испунила и сво је 

обавезе по Закону о Агенцији за борбу против корупције израдом Плана интегритета и доставом потребних 

обавештења на прописаним обрасцима Агенцији за борбу против корупције.  

 

 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

 

Кабинет председника градске општине обавља стручне, саветодавне, опер ативне, организационе и 

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

се односе на:  

- непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти градске општине;  

- 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;  

- 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) у координацији са Одељењем за локални економски развој и друге организационе с 

обзиром да је крајем године дошло до промене у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места и  

- административно-техничке послове.  

 

У складу са дефинисаним пословима Кабинет председника ГО Обреновац је у протеклом  периоду вршио 

све протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, установа и 

институција, културних, спортских и других представника, додељивања јавних признања, као и друге 

протоколарне послове ко је су одредили председник и заменик председника општине. Ти послови су 

укључивали прикупљање података о делегацијама које су долазиле у посету, припреме материјала за 

састанак/пријем, заказивање сале, обезбеђивање евентуалне техничке и логистичке подршке, договоре о 

термину, обавештавање медија, као и извештавање путем веб презентације Градске општине Обреновац. 

Кабинет председника је, у склопу редовних послова, организовао конференције за штампу за потребе 

председника и заменика председника градске општине. Организација конференција за штампу 

подразумевала је договор о теми, припрему материјала за председника/заменика председника, заказивање 

конференције, обавештавање медија о теми и термину, достављање информација медијима, пласирање 

вести о конференцији на званични општински сајт, праћење извештавања, као и сакупљање press/video 

clipping-а. У наведеном периоду Кабинет председника ГО Обреновац је организовао одлазак на терен, 

посете, свечана отварања, појављивања на јавним догађајима председника и заменика председника и о 

истим обавештавао медије, а све у циљу промоције општине Обреновац.  

 

Кабинет председника ГО Обреновац континуирано шаље вести из општине Обреновац  на мејлинг листу 

дневних новина, недељника као и телевизија са националном фреквенцијом. Вести се шаљу и  Беоинфо 

служби, која их објављује на интернет сајту града Београда  (www.beograd.rs). Вести објављене на овом 

сајту преузимају сви електронски и штампани медији у Србији. Ова сарадња допринела је већој медијско ј 

видљивости општине Обреновац. У извештаваном периоду на овом сајту објављено је 60 вести о општини 

Обреновац (у поређењу са помињањем других градских општина на овом сајту, Градска општина 

Обреновац је једна од највише помињаних општина у 2013. години). О свим значајним активности ма и 

догађајима у Градској општини Обреновац Кабинет председника обавештава све медије (штампане и 

електронске) преко e-mail листе, а путем саопштења за јавност, готових вести и фотографија. Комплетан 

press и video clipping доступан је и може се погледати у Кабинету председника ГО Обреновац и у Одељењу 

за локални економски развој (зграда општине, канцеларија број 34 и зграда у Војводе Мишића број 192 на 

последњем спрату). 

Уређивање и одржавање званичне интернет презентације Градске општине Обреновац ( www.obrenovac.rs) 

се врши свакодневно у координацији са Одељењем за локални економски развој. Унети подаци се 

ажурирају по потреби, а рубрика Вести се свакодневно освежава новим вестима и догађајима из општине 

Обреновац. Сајт општине Обреновац је једини градски сајт који нуди могућност коментарисања 

http://www.obrenovac.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.obrenovac.rs/
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постављених вести. У извештајном периоду на општинском сајту је објављено 377 вести, док је на сајту 

Града Београда објављено 60 чланака о активностима ГО Обреновац. Укупан број уникатних посета за 

прву половину 2013. године је 114.000, што је за око 15.000 више него у  првој половини 2012. године. 

Званична ''Facebook'' фан страна ГО Обреновац има више од 4000 корисника, а на њој се свакодневно 

ажурирају подаци и објављују најактуелнија дешавања у ГО Обреновац. На свом ''Twitter'' налогу ГО 

Обреновац има више од 900 ''пратилаца''. 

 

Кабинет председника обавља административно-техничке послове ко ји се тичу субвенција за бивше раднике 

предузећа ''Прва искра'', АД ''Бора Марковић'' и ''Посавине''. Кабинет је у извештајном периоду учествовао 

у изради различитих програма и уговора по захтеву предсдника и заменика председника општине 

Обреновац.  

 

Од почетка 2013. године Кабинет је задужен за поступање по захтевима за приступ информацијама од 

јавног значаја. У извештајном периоду Кабинет је обрадио 27 захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја. Свим захтевима је удовољено у законском року.  

 

Једна од текућих активности Кабинета је пријем странака ко ји се непосредно обраћају председнику 

општине, као и пријем грађана и њихово повезивање са службама надлежним за поступање по њиховим 

захтевима. Једно од правила којим се руководи Кабинет је да на сваки захтев за пријем код председника 

општине треба бити одговорено позивом на разговор. У извештајном периоду Кабинет је послао укупно 

184 дописа различитим институцијама, установама, јавним предузећима, комисијама, по јединцима.  

 

У циљу унапређења и побољшања комуникације са грађанима Кабинет председника користи различите 

видове комуникације: непосредну-директну усмену комуникацију, писaну комуникацију слањем дописа 

поштанским путем, телефонску комуникацију, комуникацију путем веб сајта општине, е-mail-ом, 

могућност да грађани доставе примедбе, предлоге и сугестије путем „Facebook” странице и „Twitter“ 

налога, давање информација представника Градске општине Обреновац медијима, штампање и 

дистрибуција пригодних публикација, као и организовање различитих манифестација и акција.  

 

Кабинет председника ГО Обреновац континуирано, свакодневно прати све (електронске и штампане) 

дневне приказе и појављивања имена Градске општине Обреновац/Управе градске општине Обреновац и 

њених представника у медијима, и контекст (позитиван/негативан) тог појављивања, а ради побољшања 

квалитета рада и имиџа Градске општине Обреновац. 

 

Кабинет је наставио да развија визуелни идентитет ГО Обреновац, тако да је урађен промотивни материјал 

општине. Промотивни сет садржи: роковнике, планере, календаре, хемијске, маркере, мајице, дуксерице, 

кесе. Урађене су нове визит карте.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


