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

персоналне послове. 

У овом периоду је било 49 управних предмета од којих су 22 по захтеву странке, а 27 по службеној 

дужности и сви су решени у законском року. Углавном се односе на ажурирање у бирачком списку. Такође 

је било 30 вануправних предмета.   

 У периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.године код радника на овери преписа, потписа и рукописа 

извршено је 32377 овере, издато је 1180 радних књижица, и 893 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 5923 предмета, достављено у рад 17035 појединачних аката (молбе, жалбе,допуне и други 

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

18399, заведено за Градске органе 2842 предмета. Писарница је за Управу Јавних прихода града Београда – 

Одељење у Обреновцу експедовала 6713 пошиљки. На шалтеру писарнице  примљено је око 15960 

странака. Референт на ИНФО центру издао је 1781 уверење о статусним питањима грађана и истовремено  

је послао 224 постекспреса.  

               У овом периоду је разведено и архивирано 5158 предмета. Издато је 1020 предмета на реверс, дато 

на увид 604 предмета и враћено у архиву 760 предмета. 

 

 У оквиру Одељења за општу управу обављају се послови везани за јединствени бирачки списак, за 

ЗИС-ов бирачки списак и за посебан бирачки списак националних мањина на територији Градске општине 

Обреновац. У оквиру јединственог бирачког списка обављају се послови ажурирања истог. То подразумева 

вршење промена личних података на захтев странке и по службеној дужности. У овом периоду издато је, 

1668 потврда о изборном праву грађана, за кандидате политич ких странака за изборе, потврда о упису у 

бирачки списак, обавештења МУП-у о статусу држављанства у бирачком списку из Јединственог бирачког 

списка и ЗИС-а.  

 У датом периоду, из Јединственог бирачког списка издато је 1471 решења о ажурирању ЈБС, 36 

решења о упису у ЈБС по месту боравишта у иностранству, 45 решења о упису у ЈБС по месту боравишта у 

земљи и 317 решења која су аутоматски генерисана.  

 Свакодневни послови подразумевају и редовно надгледање рада рачунарске мреже и рачунара, 

вођење рачуна о вирусима, односно о сигурности рада мреже, то јест о  комплетном функционисању 

рачунарског система. Врше се интервенције на рачунарима код корисника и на самим  серверима. 
Постављено је 12 нових рачунара, где су инсталирани оперативни системи са пропратним потреб ним 

софтвером. Вршене су поправке на већ постојећим рачунарским компонентама. 

 

 Учествује се у изради и ажурирању документације за систем квалитета ISO 9001, чије се 

преиспитивање одржало 14.12.2012. године, када смо добили продужење сертификата на годину дана. 

                 У  току   2012.  године  Служби  правне помоћи  обратило се укупно  2500 грађана. Од тог броја 

њих  1903  је тражило и  добило  правни савет из различитих области: имовинско правних односа, 

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

Служба не наплаћује накнаде.  

 

 

                По захтеву и у интересу странака сачињено је укупно 597 писаних поднесака. Од тога: 119  

различитих изјава, пуномоћја и гарантних писама; 125 молби, пријава, захтева и других поднесака суду , 

органима управе, надлежним министарствима и другим субјектима; 61 правнa лекa (жалбе, приговори, 

предлози за понављање поступка и сл.) ; 49  тужби  ради развода брака; 57 тужби  ради издржавања; 4 

тужбе  ради изрицање мера заштите од насиља у породици; 31 тужба  ради вршења родитељског права;   7 

тужби ради утврђивања или оспоравања очинства;  13 тужби ко јима се покреће управни спор; 31 тужба из 

различитих области (чинидба, својина ,утврђивање, брачна тековина   и др.); 4 4 предлога  за извршење; 31  

предлог ко јима се покреће ванпарнични поступак; 5 кривичних пријава, приватних кривичних тужби и 

оптужних предлога; 5  пријава потраживања у стечаном поступку;  15  уговора . 

 

               Од  укупног  броја  израђених   аката  –  поднесака  накнада  је  наплаћена  

за 34 % и она износи укупно 334.900,00 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  (66%)   сачињен 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 ко јим 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, 

доставу писмена, 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.  

 

Врши стручне и административне послове за поступање овлашћеног лица по захтеву за давање 

информација од јавног значаја, у складу са законом, као и послове уређивања и одржавања интернет 

презентације градске  општине Обреновац.  

 

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  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

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

формирања новог Одсека.Осим наведеног урађена је и измена Правилника о платама и  накнадама 

запослених у Управи градске општине Обреновац  ради усклађивања са актима Града Београда  

 

Урађени су: Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи ГО Обреновац, Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, Правилник о службеној униформи и ознакама на униформи 

комуналних и грађевинских инспектора запослених у Управи ГО Обреновац и Правилник о  службеним 

легитимацијама инспектора запослених у Управи ГО Обреновац .  
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 У наведеном периоду урађенo је 850 предметa и то: решења о распореду на радно место, решења о 

коефицијентима за обрачун зарада, решења о заснивању и престанку радног односа по разним основама, 

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 ...     

 

Поред наведених предмета у Одсеку за заједничке и персоналне послове  обављају се послови  

комуникације Управе градске општине Обреновац са јавношћу односно поступање по Закону о ослободном 

приступу информацијама од јавног значаја. У наведеном периоду примљено је  59 захтева за приступ 

информацијама од јавног заначаја . По свим захтевима је  поступљено у законском року .   

 

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

ауторском хонорару, Уговора о пружању услуга и друго .  

   

 У Одсеку се обављају послови из области безбедности и здравља на раду, као што су:  

 Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад  

 Организовање периодичних лекарских прегледа за запослене на радном месту са пове ћаним 

ризиком 

 Организовање лекарских прегледа за запослене  

 

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.  

 

Израда Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда 

Прикупљање и обрада података, процењивање ризика од поплава и предлагање мера за управљање 

ризицима и отклањање узрока настанка поплава.  

 

Израда Предлога Оперативног плана зимске службе  

Израда Предлога Оперативног плана зимске службе на територији ГО Обреновац на основу извештаја 

Оперативног тима зимске службе.  

 

Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији ГО 

Обреновац 

Састављање Записника Штаба за ванредне ситуације на територји ГО Обреновац  

 

Израда Плана заштите од удеса на територији ГО ОБреновац  

План се односи на управљање ризицима од техничко технолошких акцидената на територији ГО 

Обреновац 

 

Израда Предлога упутстсва о организовању послова одбране заштите и спасавања на територији ГО 

Обреновац 

Предлог Упутства о организовању послова одбране заштите и спасавања на територији ГО Обреновац ради 

превазилажења проблема у области планирања одбране, заштите и спасавања на територији ГО Обреновац.  

 

Израда Процене војних и невојних изазова ризика и претњи  

 

Регулисање радне и материјалне обавезе ГО Обреновац  

 

Регулисање питања ратне локације ГО Обреновац  

 

 

 

                                

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  
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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 напре д 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 конфискаци јом 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. 

Ово Одељење је у извештајном периоду по захтевима странака  и  других државних органа, тражило 

и проналазило акте о  одузимању зем љишта по разним основима од 1946.-1968. године, (национализација, 

аграрна реформа, конфискација и др.) и исте акте након овере достављало странкама. У извештајном 

периоду заведена су 42 захтева и сви подносиоци добили су тражену документацију.  

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 562 предметa , од чега 375 управних 

предмета, а преосталих 187 предмета односе се на вануправну област и то  на стамбену област,  доделу у 

закуп грађевинског земљишта, записнике  о раду Комисија, извештаје, информације, заузећа и сл.  

Од укупно примљених управних предмета, 347 односe се 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. Захтеви су поднети дана 02.02.2012. године, тако што су исте донели представници ЈП 

''Путеви Србије'' из Београда, који су даље заведени у писарници Управе ГО, а даље је од стране овог 

Одељења сачињен табеларни приказ у електронској форми, са свим датим елементима из поднетих 

предлога.  

Посебно наводимо да смо по овим предметима више пута упућивали  захтеве за допуну 

предлога,подносиоцу, усмено и путем телефона,  и на радним састанцима истицали да је за извођење даљих 

управних радњи на доношењу решења неопходно обезбедити банкаску гаранцију, односно потврду о 

обезбеђеним средствима, односно овлашћење или други инструмент обезбеђења плаћања накнаде, у складу 

са прописима којима се обезбеђује платни промет, јер је тражени доказ о обезбеђеним средствима прописан 

као обавезан одредбом Закона о експропријацији, а да би се исплатила накнада за експроприсане 

непокретности.  

 Од пренетих и поднетих управних предмета , у извештајном периоду решено је укупно  537, од 

којих се највећи део и то 501 предмет,  односи на доношење одлука  у вези покренутих поступака (из 2007. 

године), који се односе на  експропријацију непокретности и административни пренос права коришћења, 
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на траси аутопута Хоргош-Пожега, деоница Обреновац- Уб, покренутих  по захтеву Републике Србије, као 

корисника експропријације, коју заступа Републичко јавно правобранилаштво. Ово Одељење у 

извештајном периоду  је водило и управне поступке у вези одузимања права коришћења и 

административни пренос непокретности на грађевинском земљишту у циљу изградње саобраћајница С1, 

С2, С3, С55, С53. Такође су спровођење и радње ко је се односе на обезбеђење доказа у циљу израде 

процена потребних за закључивање споразума о накнади на градским саобраћајницама за које су 

имовинско правни односи решавани у ранијем извештајном периоду ( С5; С39; С72). Одузимање, односно 

административни пренос вршен је у  корист Града Београда, а за потребе Дирекције за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда ЈП, ради изградње планираних саобраћајница на територији општине 

Обреновац, за које је решењима Владе РС утврђен јавни интерес, сходно важећим планским актима. 

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 

производа, послова у вези са ранијом комасацијом земљишта, као и све посебне поступке који се тичу 

одређивања накнаде у поступку за одређивање 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 својини, 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 сво јине на непокретностима које су враћене у 

поступцима за ко је 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 стам бене 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 22 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 . 

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 од укупно 207 пренетих и примљених вануправних  предмета у 

извештајном периоду решено је укупно 183, а нерешено је остало 24 предмета.  

У извештајном периоду, уложено је 13 жалби на одлуке првостепеног органа ( 9 пренетих из 

претходне године), од којих су 17 решених (10 одбијањем, 1 одбацивањем, 6 усвојено), а 5 се још налази на 

решавању у Министарству финансија РС. Покренуто је 5 управних спорова тужбама пред надлежним 

Управним судом.  

 

                                

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ, Ф ИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

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

за 2012. годину, коју је Скупштина градске општине донела на седници одржаној 29.децембра 2011. 

године.  

 

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

je шест измена и допунa Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2012. годину. Седнице Скупштине 

градске општине на којима су усвојене измене и допуне Одлуке о буџету (ребаланси) су биле: 28. фебруара, 

30 априла, 04.јула, 31. августа, 01. октобра и 04. децембра 2012. године. Дана 15.05.2012. године, од стране 

Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности донето је Решење о измени апропријације 

по члану 5. Закона о буџетском систему, које постаје саставни део Одлуке о буџету градске општине 

Обреновац за 2012. годину. На основу члана 61. Закона о буџетском систему, Председник градске општине 

је дана 03.08.2012. године, донео Решење о првој измени распоређених износа за поједине неме не у буџету 

градске општине Обреновац за 2012. годину које такође постаје саставни део Одлуке о буџету градске 

општине Обреновац за 2012. годину . 

  

 На седници Скупштине градске општине Обреновац одржанoj 30. априла 2012. године, усвојена је 

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2011. годину са пратећим извештајима.  

 

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину, усвојена је на седници Скупштине 

одржане 24. децембра 2012. године.  

 

 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 

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 Обреновац дала 

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

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

општине Обреновац за 2012. годину.  

 

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

добијање мишљења у Јавно правобранилаштво градске општине.  

 

У току 2012. 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 2012. годину дефинисани као субјекти надлежни за његово спровођење 

закључено је 119 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 37 уговора, са ЈКП ''Топловод'' Обреновац 2 уговора, са ЈКП 

''Обреновац'' 12 уговора, са ЈП за изградњу Обреновца 37 уговора и са ЈП за заштиту и унапређење животне 

средине 31 уговора. 

 

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

одговарајућа књижења у главној књизи трезора. 
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На основу законских прописа уредно су достављани извештаји  на прописаним обрасцима 

Министарству финансија – Управи за трезор и 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 31. децембра  2012.године издато је 60 уверења  по захтеву странке. 

 

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

Обреновац, у поменутом периоду поред редовног књижења 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. Крајем 

фебруара 2012, урађени су и предати Управи за трезор Министарства финансија завршни рачуни за све 

месне заједнице. Урађени су шестомесечни и деветомесечни финансијски извештаји за сваку месну 

заједницу. На седници Већа градске општине Обреновац, одржанoj дана 27.12. 2012. године усвојено је 

Решење о годишњем обиму средстава  којим се у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац 

за 2013. годину, свако ј месној заједници, према економској класификацији, опредељује тачно одређен 

износ средстава. 

 

  ОДСЕК ЗА Ф ИНАНСИЈЕ 

 

 

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

градске општине Обреновац за 2012.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 финансијских средстава.  

 

 Обрачуни и исплата зарада запослених, накнада за рад члановима радних тела Скупш тине 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 резер ве и 

праћена њихова реализација.   

 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 зарада, додатака и накнада.  

У Одсеку су вршени послови праћења реализације Пројеката које је спроводила Градска општина 

Обреновац.  

Вршено је закључивање уговора по јавном позиву за реализацију мера активне политике 

запошљавања путем субвенција за плаћање пореза и доприноса на минималну зараду у трајању од 12 

месеци. По овом позиву додељено је 74 ваучера, до краја 2012.године закључено је 16 уговора са 

послодавцима коју су прихватили запошљавање корисника субвенције.  

Праћена је реализација  Пројекта Друштва педагога физичке културе општине Обреновац,  

''Асистент у настави'' којим је ангажовано тринаест незапослених професора физичког васпитања у 

основним школама са територије општоине.   

 

 У делу Одсека који се бави пољопривредом, у периоду јануар-децембар 2012.године, пружана је 

помоћ пољопривредницима у попуњавању  неопходне документације за регистрацију и пререгистрацију 

пољопривредних газдинстава,  даване су информације носиоцима регистрованих пољопривредних 

домаћинстава о правима и обавезама  по Уредбама Министарства пољопривреде, проверавана је 

документација и попуњавани су захтеви пољопривредницима за повраћај акциза на дизел гориво , 
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регресирање репро-материјала за ратарску и повртарску културу, пружана стручна помоћ у припреми и 

попуњавању неопходне документације за све друге субвенције које даје Република Србија  или  град 

Београд. Вршен је пријем и припрема документације за исплату субвенција које даје општина Обреновац.   

У овом периоду донет је и Програм градске општине Обреновац  за субвенцију камате на 

краткорочне кредите за набавку репроматеријала за ратарску и повртарску производњу и за набавку 

прикључне – ситне механизације. Износ појединачног кредита за појединачно газдинство износио је 

минимално 50.000,00 динара, односно максимално 150.000,00 динара, што је зависило од  кредитне 

способности корисника кредита. Закључно са 30.06.2012. године, реализовано је 104 кредита. По 

наведеном Програму на име субвенције камате  обавеза градске општине  износила је 1.563.377,04 динара.  

У циљу подстицања пољопривредне производње и помоћи регистрованим пољопривредним 

газдинствима, у извештајном периоду  су расписана и спроведена три конкурса за субвенције градске 

општине Обреновац.  

Један за доделу наменских и бесповратних средстава у висини од 100%  укупне цене коштања 

постављања пластеника, максимално 250.000,00 динара по пластенику, за незапослена лица. По овом 

конкурсу закључено је и реализовано 53 уговора.  

Други за суфинансирање подизања пластеника за интензивну пољопривредну производњу за 

бесповратна средства у висини од 50% од укупне цене коштања постављања пластеника, максимално 

125.000,00динара по пластенику. По овом конкурсу закључено је реализовано 4 уговора.  

По трећем конкурсу за учешће градске општине Обреновац у суфинансирању куповине пумпи за 

наводњавање за интензивну пољопривредну производњу, закључено је и реализовано 9 уговора.  

Током целе године вршен је пријем документације, обрада захтева и вршене исплате субвенције 

узгајивачима говеда, за отељену телад.  

У априлу и мају месецу су вршене припреме за одлазак прозвођача оваца са подручја општине на 

сајам пољопривреде у Нови Сад.  

У извештајном периоду, урађен је предлог Програма за издавање државног пољопривредног 

земљишта у закуп за 213.годину, вршен је обилазак терена ради идентификације парцела и утврђивања 

фактичког стања предложеног зем љишта за издавање, са територије градске општине Обреновац , а све  у 

циљу припреме података за лицитацију и издавање државног пољопривредног земљишта у закуп, ко је 

спроводи Секретаријат за привреду - Управа за пољопривреду града Београда.  

У августу и септембру су вршене припреме и организована је традиционална  X Општинска 

изложба расних говеда сименталске расе и оваца расе виретемберг,  на којој је био присутан велики број 

излагача.  

У овом периоду, односно од августа до децембра је извршен Попис пољопривреде 2012. , где су у 

својству чланова Комисије за попис били  и   запослени у овом Одсеку, те пружали помоћ инструкторима у 

организацији  пописа и  пописивачима у раду на терену.  

 

 

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

На основу усвојене Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2012. годину и након усвајања 

Финансијског плана  Управе градске општине Обреновац, почетком јануара  2012.године, усвојен је и План 

набавки из буџетских средстава за 2012.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  извршенo je осам измена и допуна Плана набавки.  

 У периоду 01.01. – 31.12.2012. године спроведен је укупно 31 поступак јавних набавки, од тога 

тридесет поступака јавних набавки мале вредности и један поступак набавке велике вредности. Од 

наведеног броја спроведени поступака 15 поступака јавних набавки добара, 13 поступака јавних набавки 

услуга и три поступка јавних набавки радова.  У овом периоду имамо и два обустављена поступка.  

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

набавке (4 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 јавних 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. 

     Одредбама Статута града Београда и Статута градске општине Обреновац, предвиђено је да 

градска општина Обреновац преко својих органа,  прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) 
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основних школа, прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе и 

покреће прекршајни поступак против родитеља или старатеља у складу са законом и др.  Наведени послови 

у Управи градске општине Обреновац поверени су Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности и Одсеку за јавне набавке и друштвене делатности у оквиру Одељења.   

Наведени послови обухватају пријем захтева школа за одобрење спровођења поступака јавних 

набавки за радове на текућим поправкама и одржавању , њихову обраду и припрему , учествовање у 

спровођењу поступака,  пријем и проверу захтева за плаћање по спроведеним јавним набавкама и 

извршеним радовима, проверу достављене документације и плаћање. У извештајном периоду школама је 

дато осам   сагласности за спровођење јавних набавки радова на текућим поправкама и одржавању.  

У Одсеку се примају и Пријаве школа против родитеља чија децa не похађају редовно наставу, 

након чега Одсек подноси захтев за покретање прекршајног поступка  Прекршајном суду у Обреновцу.  

                                                                                                                   

              На основу Одлуке  Скупштине градске општине Обреновац о једнократној помоћи за закључење 

брака  и Одлуке Скупштине градске општине Обреновац о  једнократној помоћи породици за новорођенче, 

обе од 04. јула 2012. године и Закључака  Већа градске општине Обреновац од 19. јула 2012. године, којима 

су утврђене висине накнада за исте, у одсеку је донето укупно  576 решења, од тога је 238 решења за  

једнократну помоћ за закључење брака и 338 решења за једнократну помоћ породицама за новорођенче.  

 

У делу одсека који се бави Канцеларијом за младе, реализоване су  активности планиране  

Акционим планом за младе за  2012. годину, на два начина:  

o покретањем и директном реализацијом планираних активности  

o партнерством и подршком удружењима, асоцијацијама, младима, организацијама и установама 

 

Канцеларије за младе је спроводила  следеће активности:  успостављање сарадње са свим 

релевантним партнерима и рад на њиховом умрежавању, комуникацију и координацију; комуницирање са 

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

финансијске подршке омладинским организацијама и иницијативама младих; обезбеђивање ресурса 

омладинским клубовима, развијње, спровођење, праћење и вредновање локалне омладинске политике.....  

Клуб за младе као механизам преко кога развијамо сревисе за младе, пружао је  различите услуге 

за младе. Млади су користили простор и опрему клуба за различите догађаје, промоције, трибине, 

радионице, изложбе, перформансе....; услуге информисања кроз Инфо центар, електронски билтен, 

штампани информатор Обавештајац, портал youth.rs од могућности за праксу, стипендије, конкурсе, 

могућности за неформално образовање, могућности за путовања, волонтирање и боравак у иностранству..; 

подршку омладинским иницијативама и акцијама кроз програм Омладински фонд, различите програме 

неформланог образовања кроз НФО програм на темељу неколико реализовних локалних истраживања, 

прилику за волонтирање преко програма Волонтерски сервис, што локланог волонтирања, учествовања на 

међународним волонтерским камповима као контакт тачка Волонтерског сервиса Србије, учестовања на 

ЕВС пројектима као акредитована организација за ЕВС програм ЕУ.  

У оквиру програма нефомалног образовања одржано је 44 радионицe и курсева на којиме је 

учествовало преко 1500 младих. Услуге програма информисања и саветовања користило  директно преко 

2000 младих људи. Од тога 400 услуге онлајн саветовалишта. Програм омладински фонд је подржао преко 

100 различитих акција, од турнира, свирки, изложби, до активности ђачких парламената и других 

неформланих група, путовања итд. у  којима је учествовало  директно преко 3500 младих. У оквиру 

програма Волонтерски сервис, 18 младих је било ангажовано на програму „Буди херој“, 35 на програму 

„Клик за треће доба“, 16 младих се пријавило на међународне волонтерске кампове, док је 2 учествовало на 

ЕВС програму.  

Постигнути ефекти у реализацији активности и пројеката општих и специфичних циљева могу се 

упоредити и са очекиваним резултатима планираним у Акционом планом. Може се констатовати да је 

реализације АП обезбедила: 

o унапређену свест свих друштвених чинилаца, посебно доносиоца одлука на свим нивоима, о 

потребама и начинима задовољења потреба младих;  

o унапређену комуникацију између младих, као и између институција одговорних за м ладе;  

o повећану одговорност и укљученост м ладих у живот локалне заједнице;  

o повећан ниво информисаности младих о различитим питањима од значаја за њихов живот и рад;  

o повезивање младих на локалном нивоу;  

o унапређен квалитет живота у заједници кроз иницијативе младих;  

o развијен ниво партиципације, активизма, одговорности и креативности код младих;  

o оспособљеност младих да преносе сво ја знања и искуства сво јим вршњацима;  

o оснаженост младих да се удружују и предузимају сопствене иницијативе;  

o повећану мобилност младих у земљи и иностранству;  
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o повећану осетљивост младих за прихватање културни х различитости;  

o бољу информисаност младих.  

На основу анализе реализованих активности може се закључити да је остварен значајан напредак у 

реализацији АП у неким областима, док су области здравље и екологија, социјална политика, безбедност у 

великој мери остале нереализоване због не активности референтних установа и  институција.  

 

Финансирање активности и пројеката реализације АП остваривали су и сами носиоци непосредно, 

а у складу са планираним буџетским средствима. То је пре свега случај са СКЦ Обреновац и  библиотека 

„Влада Аксентијевић“. Структура и обим средстава се не могу сумарно приказати јер су многи носиоци 

збирно приказали средства за све категорије учесника, тако да се не може добити сасвим поуздан податак 

колико је било младих од 15 до 30 година. Градска општина Обреновац је предвидила за реализацију АП у 

2012. години 4, 5 милиона динара. Редовни годишњи конкурси  Града Београда  и  Министарства омладине 

и спорта нису били расписани током 2012. године.  

 

Одлуком о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац, (''Сл.лист Града Београ 

'' 55/12), ко ја је донета у 01.10.2012.године,  образовано  је ново Одељење у Управи градске општине 

Обреновац - Одељење за развој. Образовањем овог Одељења део послова,  који су се обављали у Одељењу 

за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности преузело је ново Одељење и то цео Одсек за 

борачко – инвалидску заштиту са повереништвом за избеглице и миграцију,  као и послове везане за 

друштвене делатности, који су се обављали у Одсеку за јавне набавке  и  друштвене делатности.  Овим 

актом извршена је и промена назива Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности у 

Одељење за буџет, финансије и привреду. Доношењем Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Управи градске  општине Обреновац половином новембра, наведене 

измене су спроведене и у описима радних места.    

 

ОДСЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ  

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

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

инвалида из периода 1941.-1945. године и  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 и 

пре НАТО агресије и послови заштите чланова њихових породица.  

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

чланова породица Жртава фашистичког терора и породица цивилних жртава рата.  

  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, пом оћ у 

случају смрти и друга права.       

  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 друга права.  

  Допунско материјално обезбеђење учесника НОР-а и чланова њихових породица 

регулисано је Одлукама Градске општине Обреновац и Града Београда из области допунске заштите 

бораца. Средства су утврђена у буџету Града и по потреби се дозначују овом органу за исплате. Сталну 

новчану помоћ из Фонда за допунско материјално обезбеђење у 2012. години користило је 42 лица.  

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

борачка и инвалидска питања, која одлучује о захтевима за доделу сталне и једнократне новчане помоћи 

учесицима НОБ-а, разматра стамбену проблематику во јних 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 10 састанака у просторијама 

Службе за борачко-инвалидску заштиту, донела 10 одлука о признавању или престанку права на месечно 

новчано примање из Фонда за допунско материјално обезбеђење, обавила 1 увиђај у домаћинству 

корисника. 

  У извештајном периоду  у обради је било укупно 322 предмета (23 пренета из претходне 

године (од тога 15 по захтеву странке, 3 по службеној дужности и 5 вануправних предмета) и 299 из 2012. 

године). У раду је било 17 вануправних предмета и 305 управних предмета, од тога по захтеву странке 66 

предмета, по  службеној дужности 239 предмета. Решено је укупно 299 предмета, од тога 54 по захтеву 

странке, 233 по службеној дужности и 12 вануправних пре дмета.  

  Број решених предмета у извештајном периоду с обзиром на рок:  
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  - у року од месец дана решено је укупно 247 управних предмета, 16 по захтеву странке и 

231 по службеној дужности.  

  - у року од два месеца решено је 14 управних предмета, сви по захтеву странке, 

  - по истеку рока од два месеца решено је 26 предмета, по захтеву странке 24 и 2 по 

службеној дужности.  

  У извештајном периоду остало је нерешено 23 предмета, 12 по захтеву странке, 6 по 

службеној дужности и 5 вануправних предмета.  

  Један број предмета, од ових 23 предмета који се воде као нерешени, фактички је решен, 

али се не могу архивирати док не буду примљене доставнице, као доказ да су решења уручена странкама 

(предмет се сматра нерешеним док се не архивира, а може се архивирати само уз доставницу). Од 5 

нерешених вануправних предмета, 4 су пописи аката, ко ји се закључују са стањем на дан 31.12.2012. 

године и могу се архивирати тек по истеку 2012. године, дакле у 2013. години.  

 Неки предмети нису могли бити решени због непотпуне документације (још увек нису примљени 

одговори по нашим замолницама, односно, нису нам достављена уверења из Бивших југословенских 

република, без којих се не може решавати, било  да су поступци покренути по захтевима корисника, било 

по службеној дужности), други због чекања да се предмети врате са лекарских комисија, без чијих налаза и 

мишљења није могуће одлучити да ли корисници ипуњавају услове за признавање одређених права из 

области борачко-инвалидске заштите. За одређен број спорних случајева, чека се тумачење Министарства 

рада и социјалне политике Републике Србије - Сектор за борачку и инвалидску заштиту.Посто је  проблеми 

са прибљањем уверења Пензијско-инвалидских фондова у Србији, Хрватској, Републици Српској и 

Федерацији БИХ о износима пензија корисника, уверења Пореских органа у Србији и Бившим 

југословенским републикама о пореским задужењима корисника, уверења Пензијског фонда војних 

осигураника, Службе за катастар непокретности у Србији о висини катастарског прихода, Агенције за 

привредне регистре, Националне службе за запошљавање и извештаје из казнене евиденције од 

Министарства унутрашњих послова, на које се понекад чека по неколико месеци. Поједине општине у 

Бившим југословенским републикама одбијају да доставе одговоре по нашим замолницама непосредно 

овом органу, инсистирају да се то учини дипломатским путем, па смо принуђени да се обратимо 

Министарству иностраних послова и Министарству финансија Републике Србије, која нам преко 

Министарстава Бивших југословенских република прибављају наведена уверења и  тада поступак траје још 

дуже. 

 Од 54 решена предмета покренута по захтеву странке:  

- 2 захтева су одбачена 

- 5 захтева је одбијено  

- 42 захтева су усвојена  

- 5 поступака је обустављено.  

  До 31.12. 2012. године издато је 89 уверења, сва по усменом захтеву наших корисника. Сва 

уверења су издата по члану 161. ЗУП-а, ни једно по члану 162. ЗУП-а. 

 

  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 права из области борачко-инвалидске заштите.  

  У извештајном периоду издаване су књижице за повлашћену вожњу војним инвалидима, 

укупно 74 књижице.  

  У извештајном периоду, Секретаријату за социјалну заштиту Градске управе -Сектору за 

борачку и инвалидску заштиту, као другостепеном органу, упућено је 13 жалби изјављених против решења 

овог органа, од тога 8 жалби је изјављено у току 2011. године, а 5 жалби у току 2012. године. Свих 13 

жалби је у року достављено Градском секретаријату за социјалну заштиту – Сектору за борачко-

инвалидску заштиту, као другостепеном органу. Другостепени орган још увек није решио о 3 жалбе, а 

решио је о 10 жалби и то тако  што је 9 жалби одбијено, а 1 решење је поништено због непотпуно утврђеног 

чињеничног стања и враћено овом органу ради допуне поступка, док је жалба на то решење одбијена.  

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

права по савезном закону, док је исплата примања утврђена републичким законима изврше на преко овог 

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

рачуноводствених послова такође су обављани у оквиру ове службе.  

  Преко ове службе борци учесници Оружаних акција после 17.08.1990. године и НАТО 

бомбардовања, као и корисници месечног новчаног примања по Закону о правима бораца, војних инвалида 

и чланова њихових породица и месечног новчаног примања из Фонда за допунско материјално обезбеђење 

остварују право на субвенцију на плаћање комуналних услуга. Дана 31.03. и 29. 04.2010. године донети су 

Закључци о измени закључка о увеђењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини 

Обреновац, којима је овом органу наложено да изврши ревизију корисника интервентних мера. Корисници 
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субвенције на плаћање комуналних услуга били су дужни да поново доставе неопходну документацију , 

како би се утврдило да ли и даље испуњавају услове за субвенцију. У току 2012. године укупно 92 

корисника су доставила одговарајућу документацију и спискови су благовремено, сваког месеца, 

достављани комуналним предузећима. За 29 корисника право на субвенцију је престало због смрти или 

пресељења на територију неке друге општине.  

  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 Министарство рада и социјалне политике сваке године врши се превођење и 

усклађивање права на месечно новчано примање, права на додатак за негу и права на породични додатак по 

службеној дужности, са правним дејством почев од 1. априла текуће до 31. марта наредне године, када ће 

се поступак превођења поновити. Овај посао подразумева прибављање по службеној дужности уверења 

Пореске управе, Службе за катастар непокретности, Републичког фонда пензијског и инвалидског 

осигурања, Пензијског фонда војних осигураника, 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 терито рији тих Република. 

Имамо око 90 корисника ове врсте права (број корисника варира у току године, једном броју корисника ово 

право престаје услед смрти, а други корисници подносе захтеве за признавање права), 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 ко је 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 својство (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 извештајном периоду обављани су и послови успостављања Система менаџмента 

квалитетом. 

  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 заштиту Града 

Београда - Сектора за борачку и инвалидску заштиту 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  ИНТЕГРАЦИЈЕ  

 

 

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, за обнову имовине у земљи предходног предивалишта, остваривања права на 

пензију и слично  и  одобрени различити видова помоћи за најугроженије породице избеглих или интерно 

расељених лица и то: 

-новчане (ЈНП) -једнократне: за лечење   

-неновчане:у огревном дрвету, храни, лековима и помоћи у грађевинском материјалу за завршетак 

или адаптацију стамбеног објекта.  

У оквиру Повереништва одобрени 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 24 корисника и из средтава  Републичког Комесаријата за избеглице и 

миграције за 1-ог корисника.  

Одобрени су захтеви (40) за једнократну помоћ социјално, здравствено и материјално угрожених 

избеглих и интерно расељених лица (на рачун  Комесаријата.) 

У извештајном периоду урађено је укупно 432 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 -кроз попис аката из 

евиденције Повереника  

-уверења о промени места боравка за избегла, прогнана и интерно- 
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расељена лица која 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 иста уништена  

-уверења за МУП из разлога продужења избегличке легитимације.  

Сви дупликати уверења о статусу која се издају по усменом захтеву странке, уписују се попис 

аката и чувају код Повереника, а архивирају се на крају календарске године.  

У извештајном периоду било је укупно 135 предмета: 53 предмета из претходног периода и 82 у 

извештајном периоду, од тога по захтеву странке 101 предмет, по службеној дужности 20 и вануправних 

14. 

Решено је укупно 110 предмета, од тога  по захтеву странке 88 предмета,  

по службеној дужности 14 предмета и 8 вануправних предмета.  

 Број решених предмета у извештајном периоду с обзиром на рок: 

  У року од 30 дана решено је 73 предмета, сви по захтеву странке.   

  У року од 2 месеца решено је укупно 9 предмета, сви по захтеву странке.  

По истеку рока од два месеца укупно је решено 20 предмета, 6 по захтеву странке и 14 по 

службеној дужности.  

Од 88 решених предмета по захтеву странке, сви захтеви су усвојени.  

У  извештајном периоду остало је нерешено укупно 19 предмета, 13 по захтеву странке, 6 по 

службеној дужности, и 6 вануправних предмета.  

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 сви поднети захтеви за одобравање трошкова сахране су одобрени у извештајном периоду, 

али решења нису архивирана из разлога што исплата по урађеним решењима, за већину корисника није 

била извршена, због недостатка одобреног новца за календарку годину.  

Завршен је Конкурс за давање на коришћење станова намењених социјалном становању у 

заштићеним условима избеглим и интерно расељеним лицима, који је расписао Секретаријат за социјалну 

заштиту Града Београда по критеријумима и мерилима за одабир корисника прописаним Решењем 

Градоначелника града Београда од 24.11.2011 године, за породице смештене у колективним центрима на 

територији Града Београда. По овом Конкурсу стамбено је збринуто 5 породица који су до августа 2011 

године, боравиле у сада затвореном Колективном Центру Пим Ушће.   

У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  у извештајном периоду  за 

пружање ПОМОЋИ – (неновчане) избеглицама и интерно расељеним лицима, Комисија за доделу помоћи, 

градске општине Обреновац одобрила је, закључила уговоре  и испоручила корисницима : 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (цреп, кровна грађа, санитарије, плочице  и други грађевински материјал) 

за  12 породица избеглица, бивших избеглица и ИРЛ од средстава добијених од Комесаријата у  износу од 2. 

625.000.00 динара по решењу број 553-531/1 од 14.12.2010.година за завршетак или адаптацију објекта) и 

преосталог износа из 2009-е године такође за добијање грађевинског материјала.  

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:  

-Подељени пакети хране (у фебруару)  за 70 породица избеглих и интерно расељених лица по 

одобрењу Комесаријата за избеглице и   

-подељени пакети хране за 138 породица избеглих и интерно расељених лица  по одобрењу 

Комесаријата бр.019-639/2012 године- примљени по Отпремници бр. 118/2012 године од 26.10.2012 

године и подељени у Црвеном Крсту Обреновац  -у периоду од 26.10.2012 године до 10.11.2012 године.     

-Подељена је новчана помоћ одобрена је решењем Комесаријата бр. 553 -903/1 од 14.11.2012. године у 

износу од 300.000 динара за 20 најугроуженијих породица избеглих и интерно  расељених лица са 

територије ГО Обреновац у вредности од 15.000 динара појединачно –реализовано од 10.12.2012 до 

12.12.2012 године.  

-Подељена је новчана помоћ за куповину ОГРЕВА (у огревном дрвету) по одобреним средствима 

Комесаријата  у износу од 300.000 динара, по решењу бр.553-741/1 за 20 најугроуженијих породице  

избеглих и интерно  расељених породица  са територије ГО Обреновац  у вредности  од 15.000 динара по 

породици –реализовано од 14.11. 2012 до 21.11. 2012 године  

-Одобрени су захтеви за 3 корисника (по 20 хиљада) за једнократну помоћ социјално, здравствено и 

материјално угрожених избеглих и интерно расељених лица од средстава  Републичког Комесаријата за 

избеглице у извештајном периоду.  
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-На предлог социјалног радника - члана Комисије за доделу помоћи, одобрен и исплаћен износ 

средствима УНХЦР-а за 23 најугроженије породице избеглих и интерно- расељених лица у вредности од 

5.000 динара за куповину огревног дрвета за сваку породицу по јединачно .  

У извештајном периоду усво јена су од стране Комисије за доделу  помоћи 2   Правилника и расписана 2 

Огласа за избегла  лица, бивше избеглице иинтерно расељена лица и примљено је 60 захтева за добијање 

помоћи у грађевинском материјалу. Такође су усвојена и 2 Правилника и расписана 2 Огласа  и помоћи у 

машинама или опреми за обављање одређених занатских или пољопривредних делатности, (доходовне 

активности) за избегла лица, бивше избеглице и интерно расељена лица и примљено је 36 захтева за 

добијање помоћи. 

Комисија за доделу помоћи (именовану је образовао Председник градске општине решењем бр. VI-

03 бр.020-1/71 од 30.08.2012 године) је послала позиве за допуну свих 96 поднетих захтева, а по 

разматрању истих Комисија  ће проверити чињеница на терену за подносиоце захтева ко ји испуњавају 

прописане услове из предате документације усвојити прелиминарну, коначну листу, закључити Уговоре са 

корисницима и доделити одобрену помоћ . 

У току извештајног периода започет је поступак на усвајању Правилника и Огласа за куповину 6 

сеоских  домаћинства са окућницом .  

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

извештаја о додељеној помоћи- правдање средстава за додељену храну, ЈНП и огревно дрво) за потребе 

Републичког Комесаријата за избеглице и миграције  за избегла  и прогнана  лица (Р.Хрватска и  БиХ), за 

интерно расељена лица (КиМ) који на територији ГО Обреновац имају пријаву боравка. 

У току извештајног периода анкетирано је 200 породица  избеглица, бивших избеглица и 121 

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

своје стамбено питање решавали кроз: колективно становање –(станови за закуп или откуп, социјално 

становање у заштићеним условима, монтажне куће, сеоска домаћинства 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 «Данским саветом за избеглице» -(медицински програм)  и  набављени 

неопходни лекови за 18 најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица.  

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). 

Успостављена је сарадња са Данским Саветом за избеглице и другим  организацијама око 

бесплатне правне помоћи за повратак избеглица (Р. Хрватска, БиХ) и почетак процеса куповине сеоских 

домоћинстава за известан број најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица.    

Од 2009 године по налогу Комесара Комесаријата за избеглице и миграције проширена је  

надлежност Повереника за избеглице и то додавањем нових овлашћења у циљу спровођења петогодишњег 

Локалног акционог плана, стратегијом реинтеграције 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 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 Семинарима, Обукама и другим облицима 

усавршавања Повереника .  

  

 

 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  

           -2 грађевинскa инспекторa 

 -1 стручни сарадник-правник 

 -1 дактилограф  

 

1. ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
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      Општа статистика: 

 

Укупан број предмета.......................................................................................828 

Укупан број вануправних предмета................................................................24  

Укупан број аката...........................................................................................1402 

Укупан број вануправних аката (обавештења, дописи, замолнице и 

остало).................................................................................................................273 

Укупно записника...........................................................................................1415 

Укупан број донетих решења.........................................................................270 

Укупан број закључака о обустави поступка, о прекиду 

 поступка, о одбацивању поднеска, о привођењу и сл...............................593 

Укупан број  закључака  о извршењу адм. путем........................................60  

Укупно прекршајних утужења.......................................................................206 

Акт о достави жалбе другостепеном органу..................................................6  

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

 

Од укупно 828  предмета, 680 управна поступака је покренуто по писменим поднесцима странака.  

 Поред наведеног у овом Одсеку је извршена наплата 28 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: 

 

- Заузећа јавних површина 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина  

- Одржавање чистоће јавних површина  

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

- Поштовање кућног реда у стамбеним зградама  

- Постављање и замена поклопаца за тешки и средњи саобраћај  

- Коришћење и одржавање градске канализације  

- Контрола радног времена угоститељских објеката  

- Контрола прикључака на водоводну и топловодну мрежу  

- Контрола рада пијаце и коришћења пијачних објеката  

- Услова држања домаћих животиња  

  

Заузећа јавних површина 

 

У овој области вођени су поступци за: 

-Постављање привремених објекта на ЈП: 

 -баште угоститељских објеката..............................................................25  предмета  

 -киосци и мањи монтажни објекти........................................................19      `` 

 -привремени објекти (Шатре, рингишпили, возићи и остало).............68 

-Остала заузећа .....................................................................................................7     `` 

     

Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина  

 

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

 

- паркирање моторних возила на јавној зеленој површини.......................... 37     предметa 

- уређење и одржавање јавних зелених површина  и                                                                                                                                                                                                                                                   

сеча стабала од стране  ЈКП``Обреновац``.......................................................7         `` 

 

 

 

 

Одржавање чистоће јавних површина  

 

 По службеној дужности у оквиру ове области вођени су поступци:  

 

-депоновање кабастог и другог кућног смећа на ЈП и ван депонија смећа.............. 39   предмет 
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-депоновање смећа које не спада у кућно смеће( земља, шут, камен, дрва...)......   17       `` 

-контрола постављања (локација и број), пражњења и одржавање локација око  контејнерa од стране 

ЈКП``Обреновац``.....................................................................                                     10        `` 

-враћање јавне површине у првобитно стање..........................................................   12        `` 

-изливање отпадних вода на jaвну површину и стање септичких јама................... 37        `` 

-паљење кућног смећа.....................................................................................................5        ``    

-остављање нерегистрованих моторних возила на ЈП................................................. 7        `` 

-остало(дивље депоније, прање и сервисирање возила на ЈП)...................................3         `` 

-контрола ЈКП (чишћење и прање улица)..................................................................... 2 

 

 

У области изливања отпадних вода на јавну површину вођена су 89 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 области уређења и одржавања јавних зелених површина и спровођења 

комуналне хигијене, поверени су, сходно одредбама чл. 49 став 1. Одлуке о одржавању чистоће (Сл. Лист 

Града Београда 27/2002) Одељењу за комунално-грађевинске послове.  

                                                   

 

 Применом одредаба Одлуке о коришћењу и одржавању градске канализационе мреже , 

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

покренуто је укупно 59 управних поступака.  

 

- прикључак на водоводну мрежу.......................................................................6   предмета  

-одржавање водомера, вод.склоништа и унутрашњих вод.инсталација......... 6         `` 

-прикључак на канализациону мрежу и одржавање градске        

канализације........................................................................................................8        `` 

-прикључци на топловод и снабдевање топлотном енергијом...................... 24         `` 

-изливање септичких јама..................................................................................36 

-стање исправности водоводне мреже..............................................................4  

-стање исправности канализационе мреже.......................................................1  

 

Применом одредаба Одлуке комуналном реду вођено је  139  управних поступака.  

 

-нелегална продаја робе на ЈП............................................................................159        ``  

-уређење дворишта, воћњака и сл......................................................................37        `` 

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

-постављање клима уређаја...................................................................................5  

-јавне чесме.................... .........................................................................................1 

-отвори(поклопци) инсталација............................................................................1  

-привремени покретни објекти..............................................................................5 

-плакати....................................................................................................................1  

 

На основу Одлуке о пијацама (коришћење простора без уговора са ЈКП).......3  

 

 

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

 

- Начин и услови држања домаћих животиња...........................................57       предмета  

- Поштовање кућног реда у стамбеним зградама......................................26           `` 

- Контрола уређивања и одржавања гробља и сахрањивање....................2             ``  

- Контрола радног времена угоститељских објеката................................. 8             ``  

- Паркирање на јавним паркиралиштима....................................................2             ``  

 

Закључак 

 
 
            Пад броја предмета у Одсеку је последица улагања у инфраструктуру, појачаног ангажовања јавних 

предузећа у оквирима свог пословања, као и превентивног деловања инспектора на терену.  
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Одсек комуналне инспекције је у свом раду упућен и на друге инспекцијске органе и службе. 

Нарочито је значајна сарадња са МУП Србије - ПС Обреновац, чији припадници активно, кроз пружање 

асистенције комуналним инспекторима у предметим а сузбијања уличне продаје или извршењима,битно 

утичу на ефикасност и безбедност у раду инспекције.  

  

 

2. ОДСЕК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ОПШТА СТАТИСТИКА:  

 

 
Укупан број предмета  примљених у рад..........................................238  

Број управних предмета.......................................................................139  

Број вануправних предмета..................................................................99  

Број сачињених записника..................................................................142 

Укупан број управних аката...............................................................263  

Укупан број  обавештења подносиоцима пријава и др.  

обавештења и извештаја......................................................................192  

Акт о достави жалбе другостепеном органу.......................................23  

Кривичних пријава...................................................................................3  

 

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

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

надзора, контроле и провере: 

 

- да ли предузеће, односно друго правно лице, односно радња која гради објекат, или лица ко ја 

врше стручни надзор, као и лица ко ја обављају поједине послове везане за пројектовање и градњу 

објеката испуњавају прописане услове;  

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

односно локацијска и грађевинска дозвола;  

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

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

-  да ли је градилиште обележено на прописан начин;  

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

прибављеној грађевинској дозволи и овереној техничкој документацији ; 

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

саобраћаја, околине и заштиту 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 238 нова предмета, од чега 139 управних и 99 

вануправних. На крају извештајног периода нерешено је остало 20 предмета из предходног периода, тако 

да је у 2012. години решено укупно 158 управних предмета.  

Основни разлог за наведено, поред већ поменутог, је  што нису протекли остав љени рокови дати 

инвеститорима за прибављање потребне документације за изградњу, односно измену главног пројекта (у 

случајевима када је на објекту  утврђено одступање од одобрене техничке документације), или , пак, нису 

истекли остављени рокови за поступање по донетим решењима, услед чега није могао бити донет закључак 

о дозволи извршења решења, чиме би предмет био окончан.  

 

 У извештајном периоду сачињено је 142 записника.  

 Донето је 263 управних акта (решења о обустави радова и прибављању новог одобрења и 

измењеног главног пројекта, решења о рушењу, решења о налагању прибављања употребне дозволе, 

решења о забрани употребе објекта, закључака о дозволи извршења или закључка о обустави поступка као 

и закључка о прекиду поступка и др.) Такође прослеђено је 192 обавештење или других аката о предузетим 

мерама подносиоцима пријава или лицима која су остварила право на информацију везану за одређени 

предмет. 

 

         На решења и закључке о дозволи извршења грађевинских инспектора уложено је 23 жалбе и пренето 7 

из претходног периода , од којих је другостепени орган решио 17, и то одбијањем 11, док је у 6 случајева 
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жалба уважена и предмет враћен на поновни поступак и нову одлуку које су и донете, поступајући по 

налозима другостепеног органа.    

         
          Остваривана је солидна сарадња са Општинским судом у Обреновцу, као и са Јавним тужилаштвом, и 

на њихово тражење су им достављена сва потребна акта.  

 

         Надлежном другостепеном органу, као и министарству су доставњени сви потребни извештаји.   

 

 Инжењерској комори Србије се сваког месеца уредно достављају сва решења донета од стране 

грађевинских инспектора.  

 

         Вршена је контрола извођача радова о издатим писменим потврдама о усаглашености изграђених 

темеља са главним пројектом.  

 

 

Закључак 

 

         Евидентна је чињеница да је бесправна градња на територији општине Обреновац заустављена у 

највећој могућој мери. То је последица константног присуства инспектора на терену, чест обилазак свих, и 

најудаљенијих Месних заједница, а што се види и по броју  поднетих захтева за градњу код надлежног 

општинског одељења за издавање урбанистичких услова, аката и одобрења, а за објекте ко ји су у 

надлежности поменутог одељења.  

 

             Као што је познато, Статут Града Београда сужава надлежности општинске грађевинске инспекције 

на надзор над објектима до 800 м
2
 (по JUS) што  битно инплицира рад Одсека.  

 
                          

                                                                                                                                                                        

OДЕЉЕЊE  ЗА  УРБАНИЗАМ  И КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

              
 У оквиру  Одељење за  урбанизам и комунално-грађевинске послове  постоје  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 11 радника  са високом стручном спремом,  два 

радникa са вишом стручном спремом, , три радника са средњом стручном спремом, 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.  
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Вануправни предмети се односе на издавање информација о локацији и издавање обавеш тења 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  

( осам  седница ) 

 

На дневном реду  седница били су:  

 

- 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  

 

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

Термоелектране Никола Тесла А до насеља Шљивице  

 

- Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације индустријске зоне Скела  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- Нацрт плана детаљне регулације индустријске зоне Скела  

 

- Нацрт плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће  

 

- Cарадњa са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије на изради Измена и допуна Просторног плана 

подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена    

 

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  

 

- Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е - 763 Београд - 

Пожега, трасом по лево ј обали Саве, сектор 1 Београд - Љиг; деоница Сурчин -  Обреновац 

 

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

складиштење отпада у ТЕ "Никола Тесла" Б на деловима кп 174, 175, 176, 181/2, 182/2, 185/2, 186/2, 198/2, 

3158/2, 219/2, 220/1 КО Ушће  

- Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за 

пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ "Никола Тесла" А 

 

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  

 

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

складишта за привремено складиштење отпада у ТЕ "Никола Тесла" Б на деловима кп 174, 175, 176, 181/2, 

182/2, 185/2, 186/2, 198/2, 3158/2, 219/2, 220/1 КО Ушће  

 

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

постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ "Никола Тесла" А 

 

 

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО  ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  

 

Грађевинска област  

 

У овом Одсеку  обављају се послови који 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, 

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 
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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, прикључки 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 овом извештајном периоду на  решавању је било  7.999 управни предмет од чега је из ранијих 

година пренето  7.635, а у извештајном периоду примљено 364 предмета.  

Предмети ко ји су пренети из ранијих година  углавном се односе  на  легализацију бесправно 

изграђених објеката.  

У извештајном периоду решено је  792 управна предмета .У извештајном периоду такође  је  решено 

170  вануправних предмета  и издато  252 потврде .   

 У оквиру овог Одсека обављају се  и послови надзора  над обављањем комуналне хигијене  а који 

су се састојали у следећем: 

 

 Комунална област  

 

 

У оквиру овог Одсека  обављају се послови из  комуналне области који 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 ко јисе односе на сечу стабала  у овој области је у 

извештајном периоду примљено 24 управна предмета  и из  ранијих година пренето 73 управна предмета , 

од чега је решено 54 предмета  а остало је нерешено 48 управних предмета .  

У области заузећа  јавних површина  у извештајном периоду је примљен 631 управни предмет  из 

претходних година  је  пренето 80 управних предмета ,од чега је остало нерешених  28 предмета.  

У области исељена бесправно усељених лица у извештајном периоду примљено 2 управна 

предмета, из ранијих година је пренето 25 управних предмета  од чега је 9 решено  а 18 предмета је остало 

нерешено . 

Разлог што предметни из ове области нису решени  је тај што је у извештајном периоду извршилац 

на овим пословима био на дужем боловању , тако да су предмети углавном решени  доласком новог 

извршиоца на ове послове . Такође истичемо да када је реч о доношењу решења  ко јима се налаже сеча 

стабала   овај орган у претходном поступку прибавља  мишљење  стручне комисије , тако да његова 

ефикасност зависи у доброј мери од ефикасности саме комисије.  

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 учеству је у припремању  Одлука о одржавању   петровданског и крстовданског 

вашара и заузимању јавних површина поводом  осмомартовских и новогодишњих правзника.  

 

1. Припрема и израда програма комуналне хигијене за 2013. годину 

2. Свакодневна контрола ( надзор) редовног одржавања комуналних објеката  

- чишћење и прање јавних површина  

- уклањање снега са тротоара и пешачких стаза  

- одржавање паркова, јавног зеленила и рекреационих површина  
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- свакодневно потписивање грађевинског дневника за одрађене послове сектора зеленила и 

сектора комуналне хигијене  

- кошење сеоских гробаља, малих спортских терена и месних заједница  

- кошење поред општинских путева  

 

3. Надзор над чишћењем дивљих депонија и уклањањем кабастог смећа по пријавама на подручју 

сеоских месних заједница  

4. Стална комуникација са Секретаријатом за комунално -стамбене послове и Ветеринарском 

установом « Ветерина Београд « као надлежним за решавање проблема напуштених животиња ( 

паса луталица) 

 

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

  

У овом Одсеку у извештајном периоду  укупно је  решено   1531 управни предмет  и 170 

вануправних предмета и издато 252 потврде .  

 

 

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ  

 

Одељење за развој, почело је  са радом 01.12.2012.године, тако да се рад овог Одељења у извештајном 

периоду односи само на месец децембар 2012.године.  

 

У горе наведеном месецу, Одељење је израдило и одржало презентације којима је заинтересованим 

инвеститорима представљена индустријска  зона «Барич». У сарадњи са АД «Драган Марковић», израђена 

је презентација којом је целокупна имовина наведеног предузећа понуђена заинтересованом инвеститору 

на продају.  

 

Одељење је одржало низ састанака са Агенцијом за приватизацију РС у вези продаје др уштвених 

предузећа у реструктуирању, заинтересованим купцима. У децембру 2012.године, Одељење је учествовало 

у раду Комисије за сарадњу са невладиним организацијама на вредновању пројеката пристиглих на 

конкурсе поменутих Комисија. Крајем 2012.године, потписани су уговори са организацијама цивилног 

друштва ко је су добиле средства од ГО Обреновац.  

 

Такође је спроведен Конкурс за доделу студенских награда најбољим студентима са територије ГО 

Обреновац и организована свечана додела истих. Одељење је обављало послове организације прославе 

Дана општине, манифестације «Обреновац – град отвореног срца», као и припреме промотивног материјала 

ГО Обреновац за 2013.годину. На сајту ГО Обреновац, објављено је 82 вести на сајту Града Београда 

објављено је 17 чланака о активностима ГО Обреновац.    

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

 

 

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

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

се односе на:  

- 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  

http://www.obrenovac.rs/
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- 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 м атеријала 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 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 120 вести о општини 

Обреновац (у поређењу са помињањем других градских општина на овом сајту, Градска општина 

Обреновац је једна од највише помињаних општина у 2012. години). О свим значајним активностима 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 дога ђајима из општине 

Обреновац. Сајт општине Обреновац је једини градски сајт који нуди могућност коментарисања 

постављених вести. У извештајном периоду на општинском сајту је објављено преко 650 чланака у 

рубрици Вести током 2012. године. Током 2012. године сајт општине је имао 185.483 уникатне посете.  

 

 

У 2011. години укупан број уникатних посета је износио око 90.000, а само у првој половини 2012. године 

тај број износи близу 100.000. Званична „Facebook” фан страна ГО Обреновац је крајем 2012. године имала 

3500 корисника, а на њој се свакодневно ажурирају подаци и објављују најактуелнија дешавања у Градској 

општини Обреновац. На свом „Twitter“ налогу ГО Обреновац има више од 850 „пратилаца“. 

 

Градска оппштина Обреновац је, у циљу што ефикаснијег рада и боље  комуникације са грађанима, 

покренула нови сервис грађана "Одговор за 2 дана". Обједињујући рад свих јавних предузећа у 

општини  сервис грађана "Одговор за 2 дана" омогућава решавање проблема и захтева грађана, 
располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким 

подацима и чињеницама. Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже 

решавају проблеме из домена комуналних предузећа. Систем омогућава грађанима да проблеме, питања и 

захтеве поднесу на један од четири начина: путем телефона, смс поруком, мејлом и онлајн формуларом. 

Сваки грађанин у року од 48 часова добија одговор о статусу решавања његовог захтева. За решавање 

проблема грађана довољан је један једини телефонски позив, СМС порука или приступ Интернету и слање 

мејла. Цео систем је осмишљен да би грађанима био на услузи и као такав стоји им на располагању 24 сата 

дневно. Откако је сервис уведен у новембру 2012. године па до краја 2012. укупан број пристиглих захтева 

је био: електронском поштом 198 захтева, 88 захетва пристиглих смс-ом и 150 телефонских позива. Укупно 

је било 436 захтева и на све је одговорено, док је 10 захтева  било ван надлежности општине и општинских 

јавних предузећа.  

 

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 

http://www.beograd.rs/
http://www.obrenovac.rs/
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општине треба бити одговорено позивом на разговор. У извештајном периоду Кабинет је послао укупно 

480 дописа различитим институцијама,  установама, јавним предузећима, комисијама, појединцима. 

 

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, backboard и ro ll up-ови.  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋ Е ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, РАДНА 

ТЕЛА И СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ  

 

 

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

општине, има две унутрашње целине у свом саставу и то Одсек за скупштинске послове 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 Одсек 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 посматраном периоду Скупштина је одржала укупно 11 седница и то 3 седнице у старом, претходном 

сазиву (сазив 2008.-2012. године) и 8 седницa у новом сазиву, после избора одржаних 6. маја 2012. године.  

У три седнице претходног сазива разматрано је укупно 39 тачака дневног реда (са одборничким питањима).  

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

седницама учествовало у просеку 7 одборника.  

У овом периоду од 36 материјала Скупштина је разматрала 4 плана и програма (Допуна програма 

коришћења средстава буџетског фонда, Нацрт просторног плана градске општине Обреновац са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, Годишњи план рада 

Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац за 2012. годину и Допуну 

програма гасификације насеља на територији градске општине Обреновац, донетог одлуком Скупштине 

градске општине од 23.11.2011. године), 6 ребаланса програма радова и финансијских планова јавних и 

јавно комуналних предузећа за 2012. годину, као и 10 извештаја (8 извештаја о раду јавних и јавно 

комуналних предузећа за 2011. годину, Извештај о раду Скупштине градске општине, председника и Већа 

градске општине и Извештај о раду јавног правобранилаштва градске општине за исти период).  

Скупштина је у овом периоду (прва 4 месеца ове године), донела 8 одлука (3 одлуке је донело Одељење за 

буџет Управе градске општине), 23 решења и 4 закључка.  

Програмом рада Скупштине за првих 6 месеци 2012. године предвиђено је било 14 тачака за разматрање од 

ког броја одборници претходног сазива нису разматрали само 2 (Информацију о стању дечјих вртића и 

основних школа, са планом текућег одржавања објеката за 2012. годину и освртом на стање безбедности 

деце за време наставно – образовног рада у основним и средњим школама на територији градске општине 

као и информацију МУП-а РС – Управе за аналитику о стању јавне безбедности и безбедности јавног 

саобраћаја на територији градске општине Обреновац у 2011. години и првом тромесечју 2012. године).  

Истовремено, у овом периоду је разматрано и преко 20 материјала  који програмом рада Скупштине за 

извештајни период нису били планирани, а за које је постојала потреба да буду разматрани.  
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Прва седница Скупштине у 2012. години одржана је 21. фебруара и на њој је донета прва измена Одлуке о 

буџету градске општине Обреновац за 2012. годину у циљу усклађивања динамике извршења расхода са 

динамиком прилива средстава, донета су решења о давању сагласности на измене програма пословања и 

финансијског плана за 2012. годину – Јавног предузећа за изградњу, ЈП за заштиту животне средине, ЈКП 

''Водовод и канализација'' и ЈКП ''Топловод''.  

Седница је значајна и по томе што је на њој донето Решење о трећој измени решења о именовању Изборне 

комисије градске општине Обреновац у сталном саставу, а такође је, због преласка на нову дужнос т, 

разрешен функције директор ЈКП ''Обреновац'' Владимир Лалић и на ово место именован Милан 

Вукашиновић. 

 

Друга седница Скупштине је одржана 20. марта 2012. године и на њој је дато претходно мишљење на 

Нацрт просторног плана градске општине Обреновац са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

предметног плана на животну средину, прихваћени су извештаји о раду и финансијском пословању свих 8 

јавних и јавно комуналних предузећа са територије градске општине Обреновац за 2011. годину, као и 

Извештај о раду Скупштине градске општине, председника и Већа градске општине, радних тела и Управе 

градске општине, као и Извештај о раду јавног правобранилаштва градске општине за 2011. годину.  

На овој седници су дате сагласности на измену програма пословања и финансијско г плана ЈКП ''Водовод и 

канализација '' за 2012. годину, дата је сагласност на ценовник услуга ЈП СКЦ ''Обреновац'', а такође је 

усвојен и годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац.  

Значајно је истаћи да је на овој седници измењена Одлука о месним заједницама на територији градске 

општине Обреновац како би се створили услови за расписивање избора за савете месних заједница.  

 

Трећа седница Скупштине градске општине је одржана 30. априла 2012. године и значајна је по томе што 

је на њој донета Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2011. годину, друга 

Одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину и у вези с њом трећи ребалнс 

Програма пословања и финансијског плана ЈКП ''Водовод и канализација'' у 2012. години.  

На овој седници донета је и Одлука о допуни програма гасификације насеља на територији градске 

општине Обреновац, донетог одлуком Скупштине градске општине од 23.11.2011. године а у коју је 

укључена процена инвестиционе вредности реализације пројекта гасификације у основној и алтернативној 

варијанти. Везано за ову одлуку треба истаћи да је на истој седници донета и Одлука о избору стратешког 

партнера за реализацију програма гасификације насељених места у градској општини  Обреновац, на основу 

јавног позива. 

 

Комисија за кадровска и административна питања од 01.01. до 30.04.2012. године (у време претходног 

сазива) одржала је 3 седнице на којима је утврдила три предлога решења и дала миљење на један предлог 

решења. 

Комисија за прописе је у истом периоду одржала 2 седнице на којима је дала мишљење на четврту измену 

Статута ЈКП ''Обреновац'' као и мишљење на Одлуку о другој измени Одлуке о месним заједницама на 

територији градске општине Обреновац.  

У овом периоду Мандатно имунитетска комисија и Комисија за представке и жалбе нису заседале јер 

није било питања о ко јима би се изјашњавале.  

 

Комисија за борачко инвалидска питања у наведеном периоду је одржала 6 седница, обавила један 

увиђај у домаћинству корисника, донела 5 одлука о признавању или престанку права на месечно новчано 

примање из Фонда за допунско материјално обезбеђење.  

 

Савет за буџет и финансије је у истом периоду, у претходном скупштинском сазиву одржао 3 седнице на 

којима је разматрао укупно 20 тачака дневног реда и на све предлоге аката из области буџета и финансија 

дао позитивно мишљење.  

 

У време претходног скупштинског сазива Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне 

средине је у првој половини ове године одржао три седнице на ко јима је разматрано  17 тачака дневног 

реда од којих је на 9 предлога одлука и решења дато позитивно мишљење.   

 

Након спроведених избора за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, одржаних 6. маја 2012. 

године, Скупштина је у новом сазиву, од конституисања па до краја  2012. године, одржала 8 седница на 

којима је разматрано150 тачака дневног реда (са одборничким питањима).  

Седницама је од 55 одборника присуствовао просечно 42 одборника обзиром да одборници одборничких 

група ''Покренимо Обреновац – Томислав Николић'' и Групе грађана ''Обреновац наш град'' нису 
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присуствовали на прве 3 седнице. Међутим, од четврте до осме седнице Скупштине седницама је 

присуствовало у просеку 53 одборника.  

У новом сазиву Скупштина је донела 43 одлуке (о потврђивању и престанку мандата одбор ника 

Скупштине градске општине, Одлуку о једнократној помоћи за закључење брака, Одлуку о једнократној 

помоћи породици за новорођенчад, одлуке о изменама и допунама оснивачких аката за сва јавна и јавно 

комунална предузећа) и 123 решења (о избору председника и заменика председника Скупштине, избору 

председника, заменика председника градске општине и Већа градске општине, о разрешењу и постављењу 

секретара и заменика секретара Скупштине, решења везана за кадровске промене у јавним предузећима – 

разрешења и именовања директора, заменика директора (сагласност за разрешење и именовање) и чланова 

Управних и Надзорних одбора, те решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања и 

финансијске програме јавних предузећа у 2012. као и решења о давању сагласности на њихове програме 

радова и финансијске планове за 2013. годину).  

У извештајном периоду Скупштина је донела и 16 закључака (о прихватању Извештаја о извршењу Одлуке 

о буџету градске општине за период јануар-септембар 2012. године, Закључак о при хватању извештаја о 

пословању са финансијским извештајима јавних предузећа за првих шест месеци 2012. године, Закључак о 

прихватању Извештаја о  раду Скупштине градске општине, председника и Већа градске општине, радних 

тела и Управе градске општине у првих шест месеци 2012. као и закључак о прихватању Извештаја о раду 

јавног правобранилаштва градске општине за исти период, закључке о праћењу реализације програма 

пословања јавних и јавно комуналних предузећа за исти период).   

Такође, у овом периоду Скупштина је донела и једну Стратегију (одрживог руралног развоја на територији 

ГО Обреновац за период 2012.-2022. година) и 1 Локални акциони план (ЛАП запошљавања у ГО 

Обреновац за 2013. годину).  

 

Прва (конститутивна) седница  Скупштине новог сазива одржана је 6. јуна 2012. године и на њој је 

конституисана Скупштина, односно донета је Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини 

градске општине Обреновац, изабран је председник Скупштине, заменик председника Скупштине као и  

секретар и заменик секретара Скупштине.  

Након верификације мандата одборника Скупштине због инцидента, седницу су напустили одборници 

одборничких група ''Покренимо Обреновац – Томислав Николић'' и Групе грађана ''Обреновац наш град''.  

 

Друга седница Скупштине новог сазива одржана је истог дана, 6. јуна 2012. године, са почетком у 20,00 

сати и на њој је завршено конституисање Скупштине, односно изабрани су Комисија за кадровска и 

административна питања и Мандатно имунитетска комисија Скупштине градске општине Обреновац, 

изабран је председник градске општине, заменик председника и чланови Већа градске општине Обреновац, 

а за лица која су изабрана на ове функције, а  који су и одборници Скупштине градске општине, донете су 

одлуке о престанку одборничких мандата.  

На овој седници донета је и Одлука о другој измени Одлуке о месним заједницама на територији градске 

општине Обреновац којом су избори за савете месних заједница одложени за период од 5 месеци од 

одржавања избора за одборнике Скупштине градске општине, тј. од 6. маја 2012. године.  

Одборници одборничких група ''Покренимо Обреновац – Томислав Николић'' и Групе грађана ''Обреновац 

наш град'' нису присуствовали седници иако је највећи број уредно позван (неколицина није примила позив 

за седницу јер нису били код куће, а што је констатовано  у доставницама).  

 

Трећа седница одржана је 19. јуна 2012. године. Значајна је по томе што су на њој потврђени мандати за 9 

нових одборника на место оних којима је на претходној седници престао одборнички мандат због избора на 

нове функције (председник гра дске општине, заменик председника градске општине и чланови Већа 

градске општине), као  и за два одборника који су  поднели оставке из разлога што већ  обављају функције 

које су по закону неспојиве са функцијом одборника.  

На овој седници изабрана су и образована још 5 преосталих сталних радних тела Скупштине, након чега су 

разерешени стари, а потом именовани нови Управни и Надзорни одбори у јавним и јавно - комуналним 

предузећима на територији градске општине Обреновац.  

Такође, разрешени су дужности дотадашњи директори ЈКП ''Топловод'', ЈП за заштиту и унапређење 

животне средине и ЈП за изградњу Обреновца и на њихова места именовани су нови.  

 

Четврта седница одржана је 4. јула 2012. године. На њој су потврђени мандати за 3 нова одборника на 

места оних који су поднели оставке због обављања функција ко је су неспојиве са функцијом одборника.  

На овој седници донета је трећа Одлука о ребалансу буџета градске општине и извршене измене и допуне 

програма пословања и финансијских планова Јавног предузећа за изградњу, Ј КП ''Обреновац'', ЈКП 

''Водовод и канализација'' и ЈП за заштиту животне средине за 2012. годину, а такође су именовани чланови 

управних и надзорних одбора јавних и јавнокомуналних предузећа из реда запослених у тим предузећима.  
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Седница је значајна по томе што је донете Одлука о једнократној помоћи за закуључење брака као и 

Одлука о једнократној помоћи породици за новорођенче, са циљем пружања финансијске помоћи 

суграђанима који закључују брак на територији општине, као и породицама са децом, у намери подс тицања 

формирања породице и њеног осамостаљивања, а у складу са општим циљем побољшања финансијског 

положаја породице.  

Такође, на овој седници именовани су директор ЈП СКЦ ''Обреновац'' и директор ЈКП ''Паркинг сервис''. 

Дате су сагласности за разрешење до тадашњих заменика директора у ЈП за изградњу, ЈКП ''Обреновац'', 

ЈКП ''Водовод и канализација'' и ЈКП ''Топловод'' и дата је сагласност управним одборима ових предузећа за 

постављање нових заменика директора (осим у ЈКП ''Водовод и канализација '').  

 

Пета седница Скупштине је одржана 31. августа 2012. године. На њој је донета четврта Одлука о реблансу 

буџета градске општине за 2012. годину и потврђени су мандати за 4 нова одборника Скупштине на места 

оних ко ји су поднели оставке због обављања функција ко је су неспојиве са функцијом одборника. Исто 

тако, разрешена је дотадашња Изборна комисија градске општине у сталном саставу и именована нова.  

 

Шеста седница је одржана 1. октобра 2012. године. Значајна је по томе што је на њој донета пета Одлука о 

реблансу буџета градске општине за 2012. годину и прихваћени су извештаји о раду свих 8 јавних и 

јавнокомуналних предузећа за период 01.01. – 30.06.2012. године, као и Извештај о раду Скупштине 

градске општине, председника и Већа градске општине, те Извештај о раду Јавног правобранилаштва 

градске општине Обреновац за првих 6 месеци 2012. године.  

Такође, дата је сагласност на измене програма пословања и финансијске планове ЈП за изградњу, ЈП за 

заштиту животне средине, ЈП ''Пословни простор'' и сва четири јавно комунална предузећа (ЈКП 

''Обреновац'', ЈКП ''Водовод и канализација '', ЈКП ''Топловод'' и ЈКП ''Паркинг сервис'').  

На овој седници донете су одлуке о изменама и допунама оснивачких аката јавних и јавнокомуналних 

предузећа како би се исти ускладили са одредбама Закона о класификацији делатности и са Уредбом о 

класификацији делатности, у погледу измене шифара претежних и споредних делатности које ова 

предузећа обављају.  

Исто тако, донете су измене и допуне Одлуке о Управи градске општине из разлога унапређења рада  

Управе кроз формирање Одељења за развој које би се, између осталог, бавило интензивнијом сарадњом са 

јавним предузећима чији је оснивач градска општина, као и са међународним организацијама и фондовима 

код којих би градска општина аплицирала за кредитна средства. 

На овој седници донет је и закључак којим се Министарству правде РС предлаже покретање поступка за 

измену и допуну Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава са циљем стварања 

услова за формирање самосталног Основног суда са седиш тем у Обреновцу и Основног јавног тужилаштва 

у Обреновцу. 

Извршена је измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања на територији градске општине 

Обреновац за 2012. годину, документа ко јим су дефинисани циљеви и приоритети политике запошљавања 

у 2012. години.  

 

Седма седница је одржана 4. децембра 2012. године и на њој је утврђен престанак одборничких мандата за 

2 одборника који су поднели оставке и истовремено потврђени мандати за 2 нова одборника.  

На овој седници, због подношења оставке, разрешен је  дужности директор ЈП СКЦ ''Обреновац'' и на 

његово место је именован нови. Такође, донета је Стратегија одрживог руралног развоја на територији 

градске општине Обреновац за период 2012. – 2022. година која третира питања везана за развој села, 

пољопривреде и сектора производње хране.  

Усвојен је извештај о извршењу буџета градске општине Обреновац за период јануар – септембар 2012. 

године, а донета је и одлука о  четвртој измени Одлуке о буџету и дата сагласност на измене и допуне 

програма пословања и финансијких планова ЈП за изградњу, ЈП за заштиту животне средине, ЈП ''Пословни 

простор'', ЈКП ''Водовод и канализација'' и ЈП СКЦ ''Обреновац''.  

Као значајно треба истаћи да је донета и Одлука о задуживању градске општине Обреновац за 

финансирање капиталних инвестиционих пројеката комуналне инфраструктуре и то изградње 

канализационе мреже у месним заједницама Уровци, Кртинска и Звечка и изградње магистралног 

топловода, тзв. Треће магистрале.  

На овој седници донета је одлука о братимљењу и успостављању сарадње између градске општине 

Обреновац и општина Исток и Вучитрн на Косову и Метохији, а донет је и закључак о давању сагласности 

за доделу субвенција – једнократних интервентних помоћи радницима Холдинг предузећа ''Прва Искра у 

реструктуирању'', ''Посавина АД у стечају'' и ДП ''Бора Марковић у стечају'', с циљем побољшања 

материјалне и социјалне ситуације у којо ј се налазе радници ових предузећа.  
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Осма седница Скупштине одржана је 24. децембра 2012. године. Значајна је по томе што је на њој донета 

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину ко јом се успоставља континуитет у 

финансирању јавних потреба градске општине у складу са политиком Владе РС, прописаним смерницама и 

параметрима за буџетску 2013. годину као и пројекцијама за 2014. и 2015. годину.  Укупан обим средстава 

буџета планиран је на нивоу од 2,1 милијарде динара укључујући и 90,9 милиона динара средстава 

процењеног буџетског суфицита.  

На овој седници дата је сагласност на годишње програме пословања и финансијске планове јавних и 

јавнокомуналних предузећа за 2013. годину, чији је оснивач градска општина, а донети су и закључци у 

вези праћења реализације поменутих програма и планова и праћењу кретања цена производних услуга и 

исплати зарада сагласно обавезама из Закона о јавним предузећима и у редбама Владе РС о поступку 

привремене обуставе преноса трансферних средстава  из буџета РС јединицама локлане самоуправе, као и 

начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. 

Такође, донет је и програм рада Скупштине за 2013. годину у који су укључене теме за које је познато да ће 

бити разматране у току године, с тим што ће у  програм бити укључене и друге тачке за ко је се укаже 

потреба, у складу са надлежностима Скупштине.  

 

У извештајном периоду Комисија за прописе новог скупштинског сазива одржала је 6 седница на којима 

је дала мишљење на 18 предлога одлука.  

Комисија за кадровска и административна питања  одржала је 8 седница на којима је донела 34 решења, 

утврдила 64 предлога решења и дала мишљења на 9 достављених предлога решења.  

Мандатно имунитетска комисија новог сазива је у истом периоду одржала 12 седница на којима је, на 

основу испуњених законом прописаних услова, предложила Скупштини доношење одлуке о престанку 

одборничких мандата за 12 одборника као и доношење одлуке о потврђивању мандата за 18 нових 

одборника.  

Комисија за представке и жалбе новог скупштинског сазива одржала је једну седницу у 2012. години.  

 

Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине  новог сазива одржао је 3 седнице 

на којима је разматрао 25 тачака и на 25 предлога одлука и решења дао позитивно мишљење.  

 

Савет за буџет и финансије у  новом сазиву одржао је 5 седница, разматрао 49 тачака дневног реда и на 

све предлоге аката из области буџета и финансија дао позитивно мишљење.  

 

Комисија за борачко инвалидска питања у новом сазиву одржала је 4 седнице на ко јима је  разматрала 10 

тачака дневног реда и донела 5 одлука.  

 

У месним заједницама на територији градске општине Обреновац (укупно 29), на предлог Комисије за рад 

са Саветима месних заједница, поред инфраструктурних проблема који су решавани по програму радова ЈП 

за изградњу и програмима јавних комуналних предузећа, дате су сагласности на финансијске планове за 

2012. годину и измене истих у појединим месним заједницама и у складу с тим обезбеђивана средства за 

покриће редовних и текућих трошкова за планиране активности.  

У складу са Статутом градске општине Обреновац разматрани су појединачни извештаји о раду и 

финансијском пословању сваког савета месне заједнице у 2011. години као и шестомесечни извештаји о 

раду и финансијском пословању за период 1.1. -30.6.2012. године. У извештајима су детаљно дате 

активности и послови које је сваки од савета реализовао у извештајном периоду, почев од броја одржаних 

седница, донетих одлука, завршног рачуна и планове рада, преко реализованих послова на решавању 

свакодневних проблема битних за живот мештана месне заједнице, највећим делом оних ко ји се тичу 

комуналне и путне инфраструктуре, али и оних који се тичу социјалне проблематике.  

 

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 118 аката, од чега 60 решења, 21 одлуку, 2 плана (јавних набавки из 

средстава буџета за 2012. и 2013. годину) и 8 измена ових планова, 7 програма, 1 правила, 10 закључка, 4 
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Правилника, 2 Протокола, 1 Споразум и 2 записника о примопредаји одређених објеката. Према попису 

писарнице донео је 343 решење о извршењу буџета за намене утврђене Одлуком о буџету за 2012. 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 (118)  је 461 општих и 

појединачних аката.   

Од наведених 118 аката по евиденцији Службе донети су одговарајући општи и посебни акти 

(одлуке, решења, закључци), затим програми или дате сагласности на про граме из области заједничке 

комуналне потрошње (одржавање јавних површина чишћењем и прањем, одржавање јавних зелених 

површина: на сеоским гробљима; у месним заједницама; поред општинских путева; око спортских терена и 

канала поред општинских путева; одржавање гробаља и пијаца, одржавање објеката кишне канализације) и 

закључени одговарајући уговори за реализацију планираних послова заједничке комуналне потрошње, 

продужавана је важност интервентних мера и разматран је извештај о реализацији истих на основу ког је 

одобрена  надокнада дела изгубљених прихода ЈКП ''Водовод и канализација'', дате су сагласности на 

ценовнике јавних предузећа, измене и допуне истих, донети су програми за доделу субвенција у области 

пољопривреде и сточарства (за отељену телад, за субвенције камате на краткорочне кредите, за 

(су)финансирање куповине и изградње силоса и пластеника, за суфинансирање куповине пумпи), 

одобраван је  краткорочни закуп трга као јавне површине у одређене дане за одређене намене; о давању 

сагласности заинтересованим субјектима за употребу имена градске општине у некомерцијалне сврхе, план 

набавки из буџетских средстава за 2012. годину и осам измена истог и план набавки из буџетских средстава 

за 2013. годину, о додели, продужењу и преуговарању уговора о закупу социјалних станова на одређено 

време са четири закупца, образована су стручна радна тела ко ја се баве доделом у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини и управљањем становима, пословним простором и јавним 

површинама, утврђивањем и проценом  штете од суша, избором кандидата за доделу хуманитарне помоћи . 

Закључио је уговоре о раду са директорима јавних и јавнокомуналних предузећа чији је оснивач градска 

општина Обреновац, донео је Правилник о  начину финансирања пројеката организација цивилног друштва, 

непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Обреновац , расписао је два 

конкурса за избор невладиних организација чији ће се пројекти финансирати из буџета градске општине у 

2012. години; донео је Одлуку о додели награда и јавних признања градске општине Обреновац, донео је 

решење о организацији Петровданског и Крстовданског 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, донео одлуку о додели једне стипендије студенту, детету погинулог 

радника ''Прва Искра'' Барич, 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.  

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ је у  периоду од 01.01. – 31.12. 2012. године одржало 61 седницу (21 у 

старом и 40 у новом сазиву).  

На овим седницама разматрано је укупно 665 тема, односно тачака дневног реда, од чега 184 из 

надлежности Скупштине, 289 из надлежности председника и 192 из своје надлежности.  

 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 предс едника 

и заменика председника).  

У области нормативно правне делатности Веће је било предлагач шест измена Одлуке о буџету 

градске општине за 2012. год., као и Одлуке о буџету градске општине за 2013. годину, Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за програме и планове заштите животне средине у 2012. години и 

две измене истог, као и извештаја о реализацији оваквог Програма за 2011. годину; Одлуке о завршном 

рачуну буџета за 2011. годину , Стратегије одрживог руралног разво ја на територији градске општине 

Обреновац за период 2012. – 2022. година и других одлука и аката које доноси Скупштина градске 

општине или Скупштина града Београда, као на пример: мишљења на нацрт Просторног плана градске 

општине Обреновац, Одлуку о избору стратешког партнера за реализацију програма гасификације 

насељених места градске општине Обреновац, две измене Одлуке о месним заједницама, Одлуке о 

једнократној помоћи за склапање брака и Одлуке о једнократној помоћи породици за новорођенчад,  

решења о разрешењу, односно именовању директора и заменика директора (сагласност за разрешење и 

именовање) јавних и јавнокомуналних предузећа чији је оснивач градска општина,  као и свих других 

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 
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сагласности на цене комуналних производа и услуга, образовање стручних радних тела, доношење 

програма из одређених области и др.). 

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 шест измена Одлуке о буџету за 

2012. годину. Такође је прихваћен консолидовани завршни рачун буџета са Извештајем о утрошку 

средстава за 2011. 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 

2012. годину и сагласности на измене истих (20 измена), 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 343 

решење, и то са позиција за: спорт (31), културу (46), образовање (58), за рад невладиних организација (25), 

за рад КЗМ (58), једнократне помоћи тј. социјална давања (25), пољопривреду (36), донације Црвеном 

крсту и Дому здравља (36), субвенције Регионалном центру за развој МСП и предузетништво (12), текуће 

буџетске резерве (15) и Реализација ЛАП-а за запошљавање (1).  

Истовремено, са планирањем  и праћењем извршења буџета, разматрано је извршење програма 

радова и финансијских планова односно извештаја о раду за 2011. годину, као и измене – ребаланси 

годишњих програма пословања и финансијских планова за 2012. годину индиректних корисника буџета, 

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 

делатности и то: чишћења и прања јавних површина, уклањања снега, уређивања и одржавања јавних 

зелених површина, одржавања кишне канализације и других и обезбеђена средства из буџета за 

финансирање заједничке комуналне потрошње у 2012. години. Разматрани су програми одржавања пијаца 

и одржавања гробаља. Дато је позитивно мишљење за давање сагласности на измене цена комуналних 

производа и услуга ЈКП "Водовод и канализација", ЈКП "Обреновац", ЈКП "Топловод" и ЈКП "Паркинг 

сервис". Продужавано је важење интервентних мера током  посматраног периода у циљу заштите 

социјално најугроженијих грађана; у складу са Одлуком о буџету пренета су средства ЈКП "Водовод и 

канализација" на име одобрених субвенција грађанима и  ЈКП ''Паркинг сервис'' на име разлике у цени за 

издате претплатне карте за паркирање.  

У области екологије Скупштини градске општине предложено је доношење две измене Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за програме и планове заштите животне средине за 2012. годину и 

усвајање извештаја о реализацији Програма буџетског фонда у 2011. години.  

У области управљања грађевинским земљиштем и имовинско – правних односа Скупштини је 

предложено давање сагласаности на одлуку Управног одбора ЈП за изградњу за прибављање непокретности 

у КО Обреновац ради привођења намени по планском акту и стварања услова за изградњу пута.  

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 за 

реализацију пројеката "Формирање Кластера повртара и воћара и др.", субвенцио нисан је рад стрелаца у 

оквиру противградне заштите (22 стрелца, 4 хиљ. по стрелцу), донет је Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике градске општине Обреновац за 2012. годину, донети су Програми коришћења 

средстава субвенција за пољопривреду, и то за: отељену телад код пољопривредника по 2,5 хиљ. дин. по 

телету, (су)финансирање куповине и изградње силоса и пластеника, суфинансирање куповине пумпи и 

субвенција за камате на кредите, чији су корисници регистрована пољопривредна газдинства. Подржа не су 

активности Пољопривредно-хемијске школе, Секције за шарпланинце Кинолошког друштва Обреновац у 

вези организације специјализоване изложбе, Ловачког удружења Обреновац секција Дрен на изградњи 

ловачког дома – брвнаре и слично.  

У области образовања –  у којо ј 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 

културу и образовање одобрена су средства за набавку и уградњу улазних врата за ОШ "Љубомир 

Аћимовић"; за куповину шаховске литературе за основне школе, набавку и монтажу алуминијумских врата 

у издвојеном одељењу школе ''Јован Јовановић Змај'' у Звечкој, набавку паркета у матичној школи; набавку 

опреме за видео надзор у ОШ "14 октобар '' у Баричу и сл. По конкурсу додељене су бесплатне маркице за 

превоз до Београда за 30 најбољих студената и додељено је 60 награда најбољим студентима са територије 
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градске општине, додељени су поклон бицикли за 13 ученика генерације, подржане су међународне посете 

ученика одређених школа као и превоз ученика на градска и републичка такмичења у одређеним 

областима, додељене су помоћи појединим студентима за усавршавање и допунско школовање и омогућен 

је одлазак ученика Основне школе ''Љубомир Аћимовић'' на међународну манифестацију ''Играј се з маном'' 

у Словенију. Дата је сагласност да градска општина у сарадњи са ОШ ''Јован Јовановић Змај'' и Основном 

школом ''Грабовац'' учеству је на јавном конкурсу који је расписало Министарство просвете и науке за 

финансирање пројеката изградње, рехабилитације или модернизације школских објеката основног и 

средњег образовања у Републици Србији, средствима зајма Европске инвестиционе банке.  

У области културе – усвојен је план и програм активности за реализацију пројекта ПАСКО,  

организована је манифестација "Обреновац град отвореног срца", Дечји фестивал фолклора и Међународни 

сусрети у Обреновцу, подржана је организација симпозијума гуслара и организација концерта КУД 

"Круна" Велико Поље, организација изложбе Библиотеке " Влада Аксентијевић" под називом "Тако смо се 

играли...", организација изложбе  радова Удружења ветерана УЛУС-а у галерији ЈП СКЦ "Обреновац, 

подржан је рад дечјег градског хора "Круна од нота", подржана је израда и издавање публикације "Романо 

ођи" аутора Миладина Чолаковића, дато је овлашћење Библиотеци "Влада Аксентијевић" да у име градске 

општине чува и излаже поклон збирку уметничких слика аутора Војислава Стаменића, подржан је 

међународни пројекат Плес са Европом – "Матурантска парада 2012.", општина је била суорганизатор рок 

концерта који је одржан у оквиру Јелен топ 10 турнеје . 

У области спорта – на предлог Комисије за спорт, Веће је пратило потребе и старало се о њиховом 

задовољавању како у области аматерског тако и у области школског спорта и у том циљу о безбеђивало је 

услове за спортска такимичења и манифестације од значаја за градску општину; финансијским средствима 

која 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 из буџета градске општине за текућу годину додељена су средства 

као помоћ за одређени ранг такмичења или покриће трошкова превоза на одређене турнире и такмичења. 

Организована је манифестација "Трофеј Обреновца". 

За цивилни сектор, НВО и др. –. У складу са одредбама Правилника расписана су два јавна 

конкурса за избор пројеката од интереса за градску општину Обреновац који се финансирају средствима 

буџета градске општине и донете су одлуке о одобравању средстава за 12 невладиних организација, а на 

предлог Комисије за сарадњу са невладиним организацијама и омладином, по поднетим појединачним 

захтевима одобрен је одређени износ средстава за црквене општине (4) и манастир.  

Иако нема изричите надлежности у области здравства, саобраћаја, запошљавања, социјалне и 

омладинске 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.  

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 4 динара по оброку, а истовремено одобравана су средства за функционисање и рад Црвеног крста 

Обреновац на редовним програмским активностима са 40 хиљада динара месечно, односно од 15. марта 

2012. године са 90 хиљада месечно.  

Из опредељених средстава буџета, на предлог Комисије за социјална питања, одобрене су и једнократне 

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 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 

Одсека за борачко - инвалидску заштиту и избеглице.  

У области здравства – субвенционисан је са преко 17 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), одобрена средства за куповину две гинеколошке столице и 

униформи за теренске службе за Дом здравља Обреновац и одобрена средства ''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 2012. годину и једну измену истог, расписан и спроведен јавни позив за реализацију мера активне 

политике запошљавања 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 недељи Уједињених нација 

посвећеној безбедности на путевима и организовање јавним конкурсом такмичења ученика са литерарним 

и ликовним радовима на тему ''Шта знаш о саобраћају?''.  
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У вези рада Управе градске општине Веће је 13.07.2012. године поставило начелника Управе 

градске општине из реда кандидата по јавном огласу, дало мишљења по захтевима председника градске 

општине и начелника Управе, сагласност на План јавних набавки из буџетских средстава за 2012. годину и 

осам измена истог и План набавки из буџетских средстава за 2013. годину; дата је сагласност начелнику 

Управе: за закључење уговора о пружању консултантских услуга код одржавања и припреме посто јећег 

сертификованог система менаџмента квалитетом; на Правилник о давању солидарне помоћи запосленима; 

на Одлуку о приступању изради плана интегритета органа градске општине; на другу измену Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи, као и на нови Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Управи и једну измену истог , на Правилник о накнади превоза, 

на Програм обуке запослених из области заштите од пожара и Правила заштите од пожара.  

Рад сталних комисија Већа (ко јих је укупно 8) и то: за спорт (која је одржала 21 седницу), за 

културу и образовање (7 седница), од 30.08.2012. године образоване су Комисија за образовање (7 седница) 

и Комисија за културу (11 седница) ,  за рад са Саветима месних заједница (8 седнице), за комуналну 

инфраструктуру (14 седница), за социјална питања (40 седницa), за пољопривреду  и село (19 седница), за 

сарадњу са НВО и омладином (28 седница), за привреду и предузетништво ( 5 седнице).  Веће је 14.06.2012. 

године образовало нове Комисије, због истека мандата посто јећих Комисија.  

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 расподелу 

средстава спортским клубовима, појединцима и спортским организацијама, предлога за финансирање 

суђења за фудбалске клубове, куповину опреме за фудбалске клубове, финансирање школског спорта у 

виду превоза ученика на школска такмичења. Такође се активно укључивала у реализацију спортских 

манифестација које су у овом периоду одржане на територији градске општине Обреновац, као и неколико 

спортских догађаја који не спадају у наведене манифестације али су својим спортско едукативним 

карактером постигли жељени циљ омасовљавања и популаризације спорта као друштвене облас ти. 

Комисија је у  друго ј половини године сво ј рад базирала на припреми критеријума и правилника за пројекат 

"Спорт и животна средина". 

Комисија за културу и образовање – је разматрала поднете захтеве појединаца, организација и  

удружења из области културе. 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. Комисија је такође финансијски, на основу за кључака Већа 

ГО, подржала школска  такмичења наших ученика, као и усавршавања ученика и студената. Комисија је 

све време активно укључена у реализацију одређених догађаја – сталних  манифестација од значаја за 

градску општину Обреновац. Од 30.08.2012. године су образоване Комисија за културу и Комисија за 

образовање. Комисија за образовање је расписала конкурс за доделу 60 награда најбољим студентима са 

територије градске општине, а Комисија за културу је расписала конкурс за доделу средстава из буџета 

градске општине за 2012. годину за пројекте из области културе по коме су одобрена средства за 

реализацију 10 пројеката.  

Комисија за социјална  питања – у посматраном периоду поднето је 1420 захтева за доделу 

једнократне помоћи. Комисија је одобрила помоћ за 517 корисника, а донето је 23 Решења.  

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 2012. годину, као и финансијске извештаје за 2011. годину, бавила се 

комуналним проблемима месних заједница и прироитетним 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 комуналну инфраструктуру – у извештајном периоду разматрала је молбе, захтеве 

грађана и предузећа као и с тручних служби Управе градске општине за решавање проблема везаних за 

изношење кућног смећа, кошење јавних површина, отклањање проблема везаних за водоводну и 

канализациону мрежу, за отклањање проблема у квалитету грејања, крпљење путева, постављање 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и сл.  

Комисија је одржала 14 седница на којима је разматрано 128 тачака и донето више закључака којима су 

затражени извештаји од надлежних комуналних предузећа и стручних служби Управе градске општине 

Обреновац, у вези одређене представке или молбе везане за инфраструктуру, а упутила је и више дописа 

предузећима надлежним за наведене области, обавештавала подносиоце молби, пријава, петиција, захтева и 

сл. о утврђеном чињеничном стању.  

Комисија за сарадњу са невладиним организацијама – Осим доделе средстава на основу 

појединачних захтева, Комисија је расписала два конкурса о додели средстава из буџета за 2012. годину за 

пројекте из области цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана 
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(невладиних организација), по коме су одобрена средства за реализацију 12 пројеката невладиних 

организација.  

Комисија за привреду и предузетништво – у извештајном периоду пружила је помоћ и подршку 

Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа у активностима везаним за формирање и даље 

функционисање кластера, као и привредницима са територије општине у вези дефинисања проблема и 

налажењу начина за њихово решавање .  

Комисија за пољопривреду и село – се бавила текућом проблематиком и планирањем програма 

регресирања субвенционисања пољопривредника и у посматраном периоду утврдила је предлоге програма 

за исплату субвенција пољопривредницима за отељену телад и на основу истог предложила месечне 

исплате субвенција. Такође је предлагала помоћ и подршку Кластеру цвећа, воћа и поврћа; помоћ Друштву 

пчелара Обреновац и пчеларској задрузи " Саће" за реализацију пројекта – формирање и пуштање у рад 

погона за откуп, врцање, прераду, паковање и дистрибуцију пчелињих производа, помоћ Кинолошком 

друштву "Шарпланинац клуб" за организацију специјализоване изложбе, Ловачком удружењу Дрен за 

изградњу ловачког дома и учешће градске општине на Новосадском сајму 2012. године, спроводила 

конкурс за доделу средстава за подизање пластеника и куповину пумпи за наводњавање, организацијом и 

планирањем изложбе расних говеда и оваца, као и решавање молби и захтева упућених овој Комисији.  

-------------------- 

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 2012. године.  

--------------------- 

 Служба за скупштинске послове и прописе обавила је све стручне, о гранизационе 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.  

 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 борби против корупције.  

Уз редовне послове Служба за скупштинске послове и прописе је као ванредне обавио стручне и 

техничке послове за потребе спровођења избора за председника РС, народне посланике , одборнике у 

Скупштини града Београда  и одборнике у Скупштини градске општине Обреновац који су одржани 06. 

маја 2012. године, (за ко је потребе је опслуживана Изборна комисија градске општине Обреновац, која је 

одржала  34 седнице). Припремљени су сви обрасци и изборни документи, опслужени органи за 

спровођење избора, обрађено 121 решење, закључака, Уверења за одборнике и других изборних аката и 149 

дописа, обавештења и сл., урађени су сви извештаји о привременим и коначним резултатима са ових 

избора.  

Такође, Служба је као ванредне обавила стручне и техничке послове за потребе спровођења избора 

за чланове Савета месних заједница за свих 29 месних заједница на територији градске општине 

Обреновац, који су одржани 07. октобра 2012. године, и поновљени избори у МЗ Љубинић 21.10.2012. 

године (за које потребе је опслуживана Изборна комисија градске општине Обреновац, која је одржала  28 

седница). Припремљени су сви обрасци и изборни документи, опслужени органи за спровођење избора, 

обрађена сва потребна изборна акта, између осталог и 269 Уверења за чланове Савета месних заједница и  

велики број дописа, обавештења и сл., урађени су сви извештаји о привременим и коначним резултатима са 

ових избора. 

 


