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2. Основни подаци о информатору и Градској општини Барајево

Основни подаци о информатору

На основу члана 39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Сл.гласник 
РС» број 120/04, 54/07, 104/2009 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа 
(«Службени гласник РС» број 68/2010) Градска општина Барајево је дана 04.04.2011.године објавила 
информатор о раду, који се редовно ажурира.Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, 
обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које 
поседује Градска општина Барајево у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине 
Барајево www.barajevo.org.rs (О општини - Градска општина Барајево - Информатор о раду).

Градска општина Барајево ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, 
односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
Ђуро Врањеш, начелник Управе Градске општине Барајево

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама:
Предраг Иванишевић, Шеф одсека за информисање

Лице које се стара о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем 
Информатора: 

Мирослав Живковић, радник у Кабинету председника
Датум првог објављивања информатора: 

04.04.2011.
Датум последње провере, измене или допуне информатора: 

23.06.2016.

Увид у Информатор може се остварити и набавити штампана копија информатора у канцеларији 
бр. 53, други спрат зграде Управе Градске општине Барајево.

Основни подаци о Градској општини Барајево

Назив органа: 
Градска општина Барајево

Адреса седишта: 
Светосавска 2, 11460 Барајево

Матични број: 
07001126

ПИБ: 
101954875

Број жиро рачуна: 
840-74640-8

Радно време: 
Радним даном од 7:30 до 15:30 часова;
Услужни центар, Светосавска 2: радним даном од 7:30 до 15:30 часова;
Радно време осталих општинских служби: радним даном од 7:30 до 15:30 часова;

http://www.barajevo.org.rs/pages/116/Informator-o-radu
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Радно време осталих корисника у згради Градске општине:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА експозитура Барајево:
 Радним даном од 7:30 до 15:30 часова.
ГРАДСКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА (Порез на имовину физичких лица):
 Радним даном од од 7:30 до 15:30 часова, рад са странкам  од 8 до 14 часова;
 Средом од 8 до 20 часова;

Радно време осталих корисника у згради Услужног центра: 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО - ИНФОСТАН: 
 Радним даном од 7:30 до 15:30 часова, рад са странкама од 9 до 13 часова;
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ И ИЗБОРНА ПРАВА:
 Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига Барајево, од 7:30 до 15:30 часова.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - продајно место Барајево:
 Радним даном од 7:30 до 15:30 часова.

Број телефона:
011/8302-118

Интернет презентација:
www.barajevo.org.rs

Адреса за пријем електронских поднесака:
opstina@barajevo.org.rs

Адресе за пријем електронских поднесака и бројеви телефона органа Градске општине Барајево:
Председник Градске општине Барајево: 011/8302-118
predsednik@barajevo.org.rs
Скупштина Градске општине Барајево: 011/8302-310
skupstina@barajevo.org.rs
Веће Градске општине Барајево: 011/8302-110
vece@barajevo.org.rs
Управа Градске општине Барајево: 011/8302-712
uprava@barajevo.org.rs

http://www.barajevo.org.rs/
mailto:opstina@barajevo.org.rs
mailto:predsednik@barajevo.org.rs
mailto:skupstina@barajevo.org.rs
mailto:vece@barajevo.org.rs
mailto:uprava@barajevo.org.rs


Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

5

3. Организациона структура Градске општине Барајево
Органи Градске општине су:
• Скупштина Градске општине Барајево;
• Председник Градске општине Барајево;
• Веће Градске општине Барајево;
• Управа Градске општине Барајево;

Послове Градске општине врше органи Градске општине у оквиру своје надлежности утврђене 
законом и Статутом града Београда.

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из 
надлежности Градске општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Градске 
општине врши Скупштина градске општине, а послове који су по својој природи извршни, врше извршни 
органи Градске општине.

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност према ставу 2. овог члана, надлежна 
је Скупштина Градске општине.

Ако се ради о извршним пословима, а није одређено који је извршни огран Градске општине 
надлежан за њихово обављање, надлежан је председник Градске општине.

Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине који врши основне функције локалне 
власти утврђене законом, Статутом града Београда и овим статутом.

Графички приказ структуре Градске општине Барајево

Градска општина Барајево

Скупштина Веће Председник општине Управа

Председник 
Скупштине Заменик председника општине Начелник Управе

Заменик председника Скупштине Помоћници председника општине Заменик начелника Управе

Секретар Скупштине Одељење за општу Управу

Радна тела Скупштине: савети и 
комисије Одељење за привреду

Одељење за 
друштвене делатности 

и правну помоћ

Јавни правобранилац Одељење за имовинско-правне, 
стамбене и инспекцијске послове

Одељење за урбанизам, 
грађевинске и 

комуналне послове

Одељење за финансије

Кабинет председника

Служба за скупштинске послове
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Скупштина Градске општине Барајево

Скупштина Градске општине Барајево има 33 одборника.
Скупштина Градске општине Барајево: 011/8302-310

skupstina@barajevo.org.rs
Председник Скупштине Градске општине Барајево: 

• Саша Пауновић, 011/8302-310
predsednik.skupstine@barajevo.org.rs

Заменик председника Скупштине Градске општине Барајево: 
• Милорад Стевановић, 011/8302-310
milorad.stevanovic@barajevo.org.rs

Одборници: 

Име Са изборне листе
Благојевић Маја „ГГ СЛОГА“ – Раде Танасијевић
Вуксић Драган Александар Вучић – Србија побеђује
Граовац Зоран др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
Дамевић Дејан ПАТРИОТСКИ БЛОК Демократска Странка Србије – Нова Србија
Дамњановић Добрина Александар Вучић – Србија побеђује
Иванковић Радивоје Александар Вучић – Србија побеђује
Јевтић Весна Александар Вучић – Србија побеђује
Јовановић Дејан „ГГ СЛОГА“ – Раде Танасијевић
Јојић Јоксић Наташа Александар Вучић – Србија побеђује
Костић Саша ПАТРИОТСКИ БЛОК Демократска Странка Србије – Нова Србија
Лазаревић Радиша „ИВИЦА ДАЧИЋ – Соц. парт. Србије (СПС) – Јед. Србија (ЈС) – Д. Марковић Палма“
Маринковић Горан Демократска странка - Бранка Савић
Марковић Марина „ИВИЦА ДАЧИЋ – Соц. парт. Србије (СПС) – Јед. Србија (ЈС) – Д. Марковић Палма“
Милетић Жељка Александар Вучић – Србија побеђује
Миловановић Душица Александар Вучић – Србија побеђује
Михајиловић Вера СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
Николић Драган Александар Вучић – Србија побеђује
Новићевић Велибор Александар Вучић – Србија побеђује
Пајовић Драгана Александар Вучић – Србија побеђује
Пантић Јован Александар Вучић – Србија побеђује
Радовановић Саша СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
Радојичић Зоран Александар Вучић – Србија побеђује
Ранковић Радослав Александар Вучић – Србија побеђује
Савић Бранка Демократска странка - Бранка Савић
Савић Саша Александар Вучић – Србија побеђује
Станисављевић Данијела ПАТРИОТСКИ БЛОК Демократска Странка Србије – Нова Србија
Стевановић Раде СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ
Стевановић Срђан Александар Вучић – Србија побеђује
Стојмировић Душан Александар Вучић – Србија побеђује
Трифуновић Бранко Демократска странка - Бранка Савић
Шљивић Милорад др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 
Секретар Скупштине Градске општине Барајево: 

• Момчило Митровић, 011/8302-310, 
momcilo.mitrovic@barajevo.org.rs

mailto:skupstina@barajevo.org.rs
mailto:milorad.sutonja@barajevo.org.rs
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Српска напредна странка

Социјалистичка партија Србије

Демократска странка Србије

Демократска странка

Група грађана “Раде Стевановић”

Радивоје Давидовић

Одборничке групе:

8
5
3

9
3
3

Графички приказ структуре Скупштине Градске општине Барајево

Самостални одборници 2

Председник Градске општине Барајево

Председник Градске општине Барајево:
• Слободан Адамовић, 011/8302-118, 
predsednik@barajevo.org.rs

Заменик председника Градске општине Барајево:
• Славко Гајић, 011/8302-118, 
slavko.gajic@barajevo.org.rs

Помоћници председника Градске општине Барајево:
• Весна Ранковић, 011/8302-118, 
Унапређење инфраструктуре и сарадња са јавним предузећима
vesna.rankovic@barajevo.org.rs
• Радиша Ђорђевић, 011/8302-118, 
Унапређење социјалне и дечије заштите, здравства и положаја посебних друштвених група
radisa.djordjevic@barajevo.org.rs

Веће Градске општине Барајево

Веће Градске општине Барајево има 11 чланова.Председник и заменик председника општине су по 
функцији чланови општинског Већа, а остали чланови су:

• Васиљевић Иван, Задужен за унапређење и развој спортских манифестација;
• Делић Александар, Задужен за координацију и праћење рада општинске управе као и за рад 

месних заједница;
• Димитријевић Милан, Задужен за област пољопривреде, уређење пољопривредног земљишта 

и уређење некатегорисаних путева;
• Милосављевић Александар, Задужен за развој мале привреде, одржавање и унапређење 

јавних објеката, објеката на грађевинском земљишту и јавним површинама и спортских 
објеката на територији градске општине Барајево;

• Павловић Боривоје, Задужен за развој инфраструктуре као и за сарадњу са надлежним 
градским и републичким органима;

• Поповић Горан, Задужен за област комуналних делатности, координацију рада Јавних 
предузећа чији је оснивач Градска општина Барајево;

• Радојичић Драган, Задужен за образовање, културу и туризам;
• Савић Ненад, Задужен за област социјалне и дечије заштите;
• Танасијевић Раде, Задужен за област развоја и унапређење животне средине;

Број телефона и адреса електронске поште:
011/8302-110 , vece@barajevo.org.rs
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Управа Градске општине Барајево

За вршење послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе 
Скупштине, председника и Већа, образује се Управа Градске општине Барајево,као јединствени орган 
Управе.

Управа Градске општине Барајево:
• 011/8302-712, 
uprava@barajevo.org.rs

Начелник Управе Градске општине Барајево:
• Ђуро Врањеш, 011/8302-115, 
djuro.vranjes@barajevo.org.rs

Заменик начелника Управе Градске општине Барајево:
• Тихомир Јелић, 011/8302-712, 
tihomir.jelic@barajevo.org.rs

Начелник одељења за општу Управу:
• Едита Муса, 011/8302-115, 
editapoverenik@yahoo.com

Начелник одељења за привреду:
• Мирјана Јаковљевић, 011/8302-115, 
privreda.barajevo@gmail.com

Начелник одељења за друштвене делатности и правну помоћ:
• Гордана Нешић, 011/8302-115, 
gordana.nesic@barajevo.org.rs

Начелник одељења за имовинско правне, стамбене и инспекцијске послове:
• Мијушко Тешовић, 011/8301-966, 
mijusko.tesovic@barajevo.org.rs

Начелник одељења за грађевинске и комуналне послове:
• Небојша Симић, 011/8301-382, 
nacelnik_urbanizam@barajevo.org.rs

Начелник одељења за финансије:
• Саша Ристовић, 011/8302-125, 
sasa.ristovic@barajevo.org.rs

Oпштински јавни правобранилац Градске општине Барајево

Заменик општинског јавног правобраниоца:
• Игор Прентић, 011/7872-160, 
igor.prentic@barajevo.org.rs
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ПРЕГЛЕД УКУПНОГ БРОЈА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ЗАПОСЛЕНИХ 
ЛИЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ БАРАЈЕВО И УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Напомена: Правилник о унутрашњем уређењи и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине Барајево је објављен на интернет презентацији Градске општине Барајево:

www.barajevo.org.rs (О општини - Градска општина Барајево - Документа)

Стање на дан 11.04.2014.године

Р.бр. Организациона јединица Изабрана
лица

Постављена
лица

Именована
лица

Неодређено 
време Приправ. Укупно

Председник општине 1 1
Заменик председника 
општине 1 1

Председник Скупштине 1 1
Заменик председника 
Скупштине 1 1

Чланови Већа 9 9
Начелник Управе

Заменик начелника Управе 1 1
Секретар Скупштине 1 1
Заменик секретара 
Скупштине

Помоћници председника 3 3
Јавно правобранилаштво 2 2 1 5

1 Одељење за општу управу 19 19
2 Одељење за привреду 7 7

3 Одељење за друштвене 
делатности и правну помоћ 8 1 9

4
Одељење за имовинско-
правне, стамбене и 
инспекцијске послове

11 11

5
Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комуналне 
послове

9 9

6 Одељење за финансије 13 13

7 Служба за скупштинске 
послове 11 11

8 Кабинет председника 6 6

Укупно запослених 14 6 86 2 108

Привремени и повремени 
послови 9

http://www.barajevo.org.rs/pages/15/Dokumenta
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4. Опис функција старешина

Акта општине која детаљно дају опис овлашћења и дужности старешина, као и опис поступака при 
доношењу одлука су:

• Статут Градске општине Барајево, 
• Одлука о унутрашњем урећењу Управе Градске општине Барајево

Имена свих именованих и постављених лица су наведена у поглављу 2. Организациона структура 
Градске општине Барајево.

Органи Градске општине Барајево су:

• Скупштина општине
• Председник општине
• Веће Градске општине
• Управа Градске општине

Надлежности чланова Већа су описане у поглављу 6. Опис надлежности.

Председник Скупштине

Скупштина има председника.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на време 
од 4 године, тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, 
председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси 
Скупштина и врши друге послове утврђене Законом и Статутом Градске општине Барајево.

Председник општине

Председника општине бира Скупштина из реда одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Председник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност.

Председник општине:

• представља и заступа општину,
• непосредно извршава и стара се о извршпавању одлука и других аката општине,
• предлаже начин решавања питања о којима одлучује општина,
• наредбодавац је извршења буџета општине,
• усмерава и усклађује рад општинске Управе,
• доноси појединачне и друге акте за које овлашћен Законом, Статутом Града и овим Статутом,
• у име општине закључује Колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе, чији 

је оснивач Скупштина,
• доноси Правилник о платама и другим накнадама лица која бира, поставља и именује Скупштина 

и општинско веће и платама запослених и постављених лица у Управи Градске општине,
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• поставља и разрешава помоћнике председника општине,
• даје сагласност на опште акте корисника буџета и установа и предузећа чији је оснивач 

Скупштина којима се уређује структура и број запослених,
• организује рад општинског већа и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује чланове 

Већа на сталном раду у општини,
• одлучује о средствима у државној својини у складу са Законом,
• доноси решење о отуђивању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у складу 

са Законом и Одлуком Града ради изградње објеката до 800м2, бруто развијене грађевинске 
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у 
поступку легализације,

• одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене (киосци,летње и зимске баште, тезге и други покретни објекти), у 
складу са прописом Града,

• одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине,
• предлаже акте Скупштини о јавном задуживању општине,
• закључује Уговоре о донацији од физичког или правног лица и о томе извештава Скупштину,
• прати стање и стара се о одржавању, (осим капиталног), дечијих вртића и основних школа и 

прати упис у први разред основне и специјалне школе и редовно похађање наставе у основним 
школама, и на основу извештаја надлежног органа о предузетим мерама у складу са Законом, 
стара се о правилном функционисању у овој области,

• у сарадњи са васпитно-образовном установом утврђује мере и активности заштите о 
безбедности деце, односно ученика за време наставе и других активности које организује 
установа у складу са Законом,

• стара се о извршењу Акционог плана за младе и образује Савет за младе,
• стара се о обезбеђивању услова за развој културно-уметничког старалаштва и аматеризма и 

обезбеђује услове за одржавање манифестација од општинског значаја,
• стара се о учешћу општине у изградњи и одржавању спортских објеката, установа чији је 

оснивач општина, прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта, 
учествује у реализацији система школског спорта и обезбеђује услове за организовање и 
одржавање спортских манифестација од општинског значаја,

• стара се да организација или предузеће које се бави изградњом, одржавањем и Управљањем и 
коришћењем сеоских, пољских и других некатегорисаних путева извршава благовремено и на 
задовољавајући начин послове у тој области,

• стара се да се спровођење мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и 
стамбених зграда, уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете и 
комуналног реда у општини спроводи на задовољавајући начин,

• подстиче активности и пружа помоћ организацијама које се баве различитим облицима 
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама инвалидима, лицима која су 
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и другим социјално-хуманитарним 
организацијама и у том смислу доноси решења о пружању финансијске помоћи поменутим 
лицима и поменутим организацијама,

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

• стара се о извршавању прописа и општих аката Града и Скупштине,
• врши и друге послове утврђене Законом, Статутом Града, овим Статутом и другим актима Града 

и Скупштине.
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Начелник Управе

Управом, као јединственим органом руководи наченик општинске Управе, кога на основу јавног 
огласа поставља општинско веће, на време од 5 година.

За начелника општинске Управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органу државне Управе и најмање 5 година радног искуства.

Начелник општинске Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника општинске Управе поставља се на исти начин и под истим условима као и 
начелник општинске Управе.

Начелник за свој рад и рад Управе градске општине одговара Скупштини градске општине, 
председнику општине и општинском већу.

Начелник координира и усмерава рад Управе градске општине, стара се о обезбеђивању услова 
рада, о међусобној сарадњи одељења, службе и кабинета председника и сарадњи са органима републике 
и града.

Најмање шестомесечно начелник Управе градске општане подноси извештај Скупштини о раду 
Управе градске ошптине.

Начелник Управе Градске општине Барајево по потреби из састава унутрашњих организационих 
јединица оснива комисије и радне групе, као и заједничка тела ради извршавања послова, чија природа 
захтева учешће две или више унутрашњих организационих јединица.

Начелник Управе Градске општине Барајево доноси правилнике, решења, закључке и упутства. 
Примарни поступак који води начелник Управе Градске општине Барајево је поступак радних односа 
запослених у Управи Градске општине Барајево у складу са Законом о радним односима («Сл. гласник РС», 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 23/2013)

Помоћници председника општине

У Управи се могу поставити 3 помоћника председника општине изван унутрашњих организационих 
јединица, за поједине области, (економски развој, урбанизам, заштита животне средине, дечија и 
социјална заштита, здравство, пољопривреда и др.).

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени, и врше друге послове 
утврђене Одлуком о организацији Управе Градске општине.
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5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Рад свих органа Општине је јаван. Јавност у раду органа Градске општине Барајево може се 

ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног 
органа, у складу са законом.

Рад Скупштине Градске општине доступан је јавности. Представници средстава јавног информисања 
имају право да присуствују седницама Скупштине Градске општине и њених радних тела ради обавештавања 
јавности о њиховомраду. Седници Скупштине имају право да присуствују сви заинтересовани грађани, 
осим када се седница држи без присуства јавности.

Интернет презентација Градске општине Барајево пружа информације о раду органа општине, 
Скупштине Градске општине, председника Градске општине, Већа Градске општине, Управе Градске 
општине; садржи одлуке Скупштине Градске општине, председника Градске општине и Већа Градске 
општине; затим дневне актуелности из рада органа општине и Управе Градске општине.

Јавност рада градске општине Барајево и њених органа регулисани су Статутом Градске општине 
Барајево, Пословником Скупштине Градске општине Барајево, Пословником о раду Већа Градске општине 
Барајево и Одлуком о унутрашњем уређењу и орагнизацији Управе Градске општине Барајево.

• Изводи из аката којима је уређено питање јавносту у раду органа Градске општине Барајево:

Статут Градске општине Барајево - пречишћен текст 
(Службени лист Града Београда бр. 30/2010) од 8.9.2010. године.

Члан 11.

Рад органа општине је јаван, и у том смислу, а у циљу обезбеђивања јавности, општина може да 
издаје гласило општине, може објављивати промотивне и информативне публикације, остваривати 
сарадњу са медијима и на други начин обезбеђује јавност рада, у складу са Статутом Града и овим 
Статутом.

Члан 33.

Скупштина има председника.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, 
председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које 
доноси Скупштина и врши друге послове утврђене Законом, и овим Статутом.

Члан 41.

Седнице Скупштине су јавне за чију јавност је одговоран председник Скупштине.
Позив и материјал за седницу Скупштине достављају се средствима информисања ради упонавања 
јавности.
Седници Скупштине могу присуствовати представници средстава информисања, овлашћени 
представници предлагача као и сва друга заинтересована лица чије присуство одобри председник 
Скупштине у складу са Пословником.
Скупштина може одлучити да њена седница не буде јавна из разлога бебедности и других разлога 
утврђених Законом.

Статут Градске општине Барајево је објављен на интернет презентацији Градске општине Барајево, 
www.barajevo.org.rs.
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Пословник Скупштине Градске општине Барајево 
(Службени лист Града Београда бр. 44/2008) од 17.11.2008. године.

Члан 120.

Рад Скупштине доступан је јавности, а седнице Скуп штине су јавне.

Члан 121.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и 
њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

Члан 122.

Скупштина и њена радна тела могу одлучити да седница Скупштине или радног тела не буде јавна 
из разлога безбедности и других разлога утврђених Законом.

Члан 123.

Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства 
јавности. Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се ако је то потребно, 
ради обезбеђивања несметаног тока седнице.

Члан 124.

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, 
других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из 
рада Скупштине и њених радних тела.
Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се 
потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Члан 125.

Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина 
друкчије не одлучи.

Члан 126.

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Скупштине, а одобрава председник 
Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник 
и заменик председника Скупштине, председник и заменик председника општине и чланови 
Општинског већа, а председик радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.
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Пословник о раду општинског Већа 
(Службени лист Града Београда бр. 55/2008) од 29.12.2008. године.

Члан 30.

Седнице Већа су јавне. Седницама Већа присуствују представници средстава информисања и друга 
лица, осим ако Веће не донесе другачију одлуку.

Одлука о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево 
(Службени лист Града Београда бр. 6/2013) од 8.3.2013. године.

Члан 3.

Управа градске општине непосредно обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута 
града Београда и Статута градске општине Барајево.
Рад Управе градске општине организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права и 
интереса грађана.
Рад Управе градске општине доступан је јавности. Управа градске општине дужна је да сваком 
грађанину обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању његових права и обавеза. Запослени 
у Управи градске општине и постављена лица не могу се у обављању својих послова руководити 
својим политичким убеђењима. У Управи градске општине забрањено је оснивати политичке 
странке и друге политичке организације.У поступку пред Управом градске општине, у коме се 
решава о правима и обавезама грађана и правних лица примењују се прописи о управном поступку 
и други законски прописи.

Члан 28.

Управа градске општине обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног 
информисања, издавањем општинског гласила, издавањем службених информација и 
обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обавлању  послова из свог 
делокруга и свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова,распоредом 
радног времена и другим променама.

Члан 29.

Начелник Управе градске општине даје информације о раду Управе градске општине средствима 
јавног информисања, а може овластити и друго лице у органу да то чини у име органа.

Одлука о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево је објављенa на интернет 
презентацији Градске општине Барајево, www.barajevo.org.rs.

Основни подаци везани за јавност рада градске општине Барајево:

• Порески идентификациони број: 101954875;
• Радно време: Радним даном од 8 до 16 часова;
• Адреса седишта: Светосавска 2, 11460 Барајево;
• Електронска адреса и контакт телефон: 
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Градска општина Барајево: 
opstina@barajevo.org.rs
011/8302-118;
Председник Градске општине Барајево: 
predsednik@barajevo.org.rs
011/8302-118;
Скупштина Градске општине Барајево: 
skupstina@barajevo.org.rs
011/8302-310;
Веће Градске општине Барајево: 
vece@barajevo.org.rs
011/8302-110;
Управа Градске општине Барајево: 
uprava@barajevo.org.rs
011/8302-372;

Одељење за привреду: 
uprava_privreda@barajevo.org.rs
011/8302-115;
Одељење за друштвене делатности и правну помоћ: 
uprava_pravna@barajevo.org.rs
011/8302-115; 
Одељење за имовинско правне, стамбене и инспекцијске послове: 
uprava_imovinsko@barajevo.org.rs
011/8302-115; 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове: 
uprava_urbanizam@barajevo.org.rs
011/8302-115;
Одељење за финансије: 
uprava_finansije@barajevo.org.rs
011/8302-125;
Кабинет председника: 
uprava_kabinet@barajevo.org.rs
011/8302-115;

• Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама информацијама:
Вера Миливојевић
vera.milivojevic@barajevo.org.rs
011/8302-115;
• Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
Предраг Иванишевић
predrag.ivanisevic@barajevo.org.rs
011/8302-115;
• На основу члана 15. Одлуке о унутрашњем уређењу управе градске општине Барајево („Сл. 

лист града Београда“ број 35/2009), члана 5. став 5. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл. 
лист града Београда“ број 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005) и сходном 
применом Упутства о обрасцу легитимације комуналног инспектора („Сл. лист града Београда“ 
бр. 32/1983) приступа се изради  ОБРАСЦА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА, а ради 
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издавања легитимација комуналним инспекторима запосленим у Одељењу за имовинско-
правне, стамбене и инспекцијске послове, Управе градске општине Барајево (у даљем 
тексту: Одељење). Чланом 5. Одлуке о комуналној инспекцији прописано је да легитимацију 
комуналног инспектора издаје руководилац организационе јединице у чијем делокругу су 
послови комуналне инспекције на обрасцу. Легитимација се састоји од корица и четири 
унутрашња листа величине 7 x 10 cm. Корице легитимације су полутврде Спољни делови 
корица су затворено зелене боје. На првој страни корица легитимације налази се амблем 
Града Београда са леве и Градске општине Барајево са десне стране, а испод њих натпис 
„Легитимација комуналног инспектора“. На другој страни корице легитимације налази се 
простор за фотографију велучине 4 x 5 cm, а испод њега место за својеручни потпис, број личне 
карте и ЈМБГ имаоца легитимације. На првој унутрашњој страни легитимације налази се назив: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО, Управа градске општине 
Барајево, -Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове-. Испод назива 
органа налази се натпис: ЛЕГИТИМАЦИЈА, а испод натписа уписују се име, очево име и презиме 
комуналног инспектора. Испод тога налази се број легитимације комуналног инспектора 
(број овог акта и редни број за сваког комуналног инспектора), рок важности, место и датум 
издавања, место печата и потпис овлашћеног лица. На другој унутрашњој страни легитимације 
налази се одштампан  Члан 25.  Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 16/97 и 
42/98). На трећој унутрашњој страни налазу се одштампан  Члан 26.  Закона о комуналним 
делатностима (Сл.Гласник РС 16/97 и 42/98). На четвртој, петој, шестој, седмој и осмој страни 
налази се одштампан Извод из одлуке о комуналној делатности (Сл. листа града Београда број 
18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005) чланови 2, 3, 4, 5, 9, 10. и 11. На трећој 
унутрашњој страни корица означен је основ за израду обрасца легитимације.

• Градска општина Барајево настоји да ангажовањем својих укупних расположивих ресурса 
свакодневно унапређује квалитет живота свих својих грађана, као и да ефикасним и економичним 
извршавањем послова и задатака из своје надлежности, активно доприноси потпунијем 
задовољавању присутних реалних потреба и очекивања свих заинтересованих страна. Нарочиту 
пажњу у свом свакодневном друштвено одговорном раду Градска општина Барајево посвећује 
социјално осетљивим категоријама становништва, где су особе са инвалидитетом једна од 
приоритетних друштвених група.  Ради стварања неопходних техничких и других потребних 
предуслова и  претпоставки за обезбеђење и одрживост примереног нивоа приступачности 
свим  пословним просторијама  Градске општине Барајево и њених организационих јединица 
лицима са инвалидитетом, Градска општина Барајево је  на прилазу Инфо центру обезбедила 
прилазни простор за лица са инвалидитетом и прилагодила ширину прилазних врата за 
несметан улазак од стране особа са инвалидитетом (у инвалидским колицима). 

• Извршено је примерено визуелно обележавање свих пословних просторија Управе, а на улазу 
у зграду ,странке дочекују портири Управе који им пружају неопходне основне информације у 
вези са њиховим захтевима и упућују их у надлежне организационе јединице.

• Имајући у виду да су седнице Скупштине Градске општине Барајево јавне, представницима 
средстава јавног информисања је дозвољено присуство и снимање без акредитације.
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6. Најчешће тражене информације 
од јавног значаја

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају, односиле су се на:
• расподелу и трошење буџетских средстава, 
• послове јавних набавки и 
• плате у Градској општини Барајево.
Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја од стране заинтересованих лица је 

подношењем захтева за приступ информацијама од јавног значаја овлашћеном лицу.

По свим питањима је заинтересованим грађанима пружен комплетан увид у детаље конкретног 
захтева. 

Нпр. по питању трошења буџетских средстава омогућен је увид у текућа документа: Одлука о 
завршном рачуну, Одлука о буџету и Извештај о извршењу буџета.
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7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Акта општине која детаљно дају опис овлашћења и дужности органа општине, као и опис поступака 
при доношењу одлука су:

• Статут Градске општине Барајево, 
• Одлука о унутрашњем урећењу Управе Градске општине Барајево

Градска општина Барајево

Градске општине Барајево у складу са Статутом Града, преко својих органа:

1. Доноси Статут, Буџет и завршни рачун Буџета општине.
2. Доноси Програме и спроводи Пројекте развоја општине и стара се о унапређењу општег оквира 

за привређивање у општини, у складу са актима Града.
2 а. Доноси стратегију од локалног значаја у складу са акатима Града
3. Оснива месну заједницу, по прибављеном мишљењу грађана у складу са Законом, овим Статутом 

и актима општине.
4. Даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град.
5. Отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са Законом и Одлуком 

Града, ради изградње објеката до 800м2, бруто развијене грађевинске површине осим отуђења и давања 
у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима 
за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава 
по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на 
коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган општине.

6. Доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију 
објеката до 800м2, бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у 
стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији Града, 
врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општина.

7. Одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене (киосци,летње и зимске баште, тезге и други покретни објекти), у складу са 
прописом Града.

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

9. Стара се о одржавању комуналног реда у општини, врши инспекцијски надзор у комуналној 
области у складу са посебном Одлуком Скупштине Града . 

10. Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде 
за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са 
Законом.

11. Стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других 
некатегорисаних путева.

12. Прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 
доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју 
у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима.

13. Прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног), дечијих вртића и основних школа; прати 
упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама 
и покреће прекршајни поступак против родитеља односно старатеља у складу са Законом; организује 
послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 
програма на удаљености већој од 2км. и ученика основних школа на удаљености већој од 4км. од седишта 
школе; организује превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без озира на удаљеност 
места становања од школе; организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења.
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14. Подстиче развој културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује 
услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба 
грађана са свог подручја може оснивати установе културе.

15. Учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач општина; прати 
потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује 
у реализацији система школског спорта и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од општинског значаја; обезбеђује услове за реализацију програма установа 
и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја 
може основати установе у области спорта.

16. Спроводи стратегију и акциони план политике за младе у општини, доноси акциони план за 
младе општине у складу са стратегијом и акционим планом Града, може да оснује, прати и обезбеђује 
функционисање Канцеларије за младе.

17. Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може 
основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју.

18. Спроводи мере заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју 
утврђене актима Града.

19. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних зграда, води 
евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда и предлаже мере за уређење 
зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете.

19а. Учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и комуналних добара, животне средине 
у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица у складу са Законом и актима 
Града.

20. Управља имовином општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању у складу са Законом.

21. Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса.
22. Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права.
23. Образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и 

рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације у складу са Статутом Града и овим Статутом.
24. Уређује организацију и рад мировних већа.
25. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче 
активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално – хуманитарним организацијама 
на свом подручју.

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

27. Може установити заштитника грађана.
28. Стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју.
29. Прописује прекршаје за повреде прописа општине.
30. Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола општине.
31. Извршава прописе и опште акте Града и општине.
32. Обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног 

линијског превоза путника и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа, односно организовати 
обављање тих делатности у складу са Законом и прописом Града.

32-а. Обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју, у 
складу са Законом и актима Града.

32-б. Издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске 
односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску 
дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом Града

33. Одлучује о називима улица, тргова, заселака и других насељених места и о подизању споменика, 
постављању споменплоча или скулптуралних дела.

34. Обавља и друге послове од интереса за грађане , у складу са Законом, Статутом Града и другим 
прописима Града и овим Статутом.
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Скупштина Градске општине Барајево

Скупштина општине Барајево  је представнички орган који врши основне функције власти утврђене 
Уставом, Законом, Статутом Града, другим општим актима Града и овим Статутом. 

Скупштина има 33 одборника. 
Грађани бирају одборнике на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, сходном 

применом Закона којим се уређују локални избори. 

Скупштина у складу са Статутом Града:

• Доноси Статут општине Барајева и Пословник о раду Скупштине општине. 
• Доноси Буџет и завршни рачун Буџета општине Барајево. 
• Доноси Програм рада Скупштине општине. 
• Доноси Програм развоја општине и појединих делатности и детаљан План радова по месним 

заједницама (изградња и одржавање сеоских, пољских и некатегорисаних путева и других 
радова по месним заједницама), спроводи пројекте развоја општине и стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у општини у складу са Статутом Града. 

• Доноси стратегију од локалног значаја у складу са актима Града. 
• Доноси прописе и друге опште акте. 
• Даје мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град. 
• Обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности и за њихово вршење оснива 

Јавно предузеће. 
• Образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и 

рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације у складу са Статутом Града и овим 
Статутом и доноси Одлуку о поверавању појединих послова из области комуналних и других 
делатности другим предузећима или предузетницима. 

• Образује јавно правобранилаштво. 
• Именује и разрешава Управни и Надзорни одбор Јавних предузећа, установа и других 

организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директора јавних предузећа, 
установа и других организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
даје сагласност на цене њихових производа и услуга и врши друга права оснивача у складу са 
Законом. 

• Бира и разрешава председника Скупштине и његовог заменика, поставља и разрешава 
секретара Скупштине и његовог заменика и бира и разрешава чланове радних тела Скупштине. 

• Бира и разрешава председника општине, његовог заменика и чланове општинског већа. 
• Бира и разрешава јавног правобраниоца општине и његовог заменика. 
• Доноси Одлуку о оснивању месне заједнице и других облика месне самоУправе по прибављеном 

мишљењу грађана у складу са Законом и Статутом Града, и Одлуку о организацији и раду 
мировних већа. 

• Може да установи заштитника грађана за општину Барајево. 
• Бира и разрешава заштитника грађана за општину Барајево. 
• Доноси Одлуку о накнадама одборника и чланова радних тела. 
• Утврђује предлог Одлуке о расписивању референдума за подручје општине и део општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог Одлуке о 
самодоприносу. 

• Доноси Одлуку о Управљању имовином општине и коришћењу средстава у државној својини и 
доноси Одлуку о јавном задуживању општине тј. закључује Уговоре о задуживању – кредити и 
други облици задуживања, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг. 

• Доноси Одлуку о удруживању и о сарадњи са другим општинама у земљи и иностранству. 
• Доноси Одлуку о празнику и славе општине и Одлуку о симболима општине и даје сагласност 

на употребу имена и симбола општине. 
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• Доноси Одлуку о називима улица и тргова, заселака и других делова насељених места и о 
подизању споменика, постављању спомен плоча или скулптуралних дела. 

• Доноси Одлуку о коришћењу пословног простора чији је корисник општина Барајево, утврђује 
висину накнаде за коришћење тог простора и врши надзор над његовим коришћењем у складу 
са Законом. 

• Доноси прописе о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, летње 
баште, покретне тезге и сл. ), у складу са прописима Града. 

• Доноси акционе и санационе планове и прописе и планове од значаја за заштиту животне 
средине на свом подручју у складу са прописима Града. 

• Доноси акциони план за младе у складу са стратегијом и акционим Планом Града и у циљу 
спровођења стратегије и акционог Плана, може да оснује Канцеларију за младе. 

• Доноси акте којима се утврђују мере и активности заштите и безбедности деце односно 
ученика за време остваривања образовно - васпитног рада и других активности које организује 
школска, односно предшколска установа у складу са Законом. 

• У циљу обезбеђивања услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину и 
задовољавања потреба грађана општине, може основати установу културе. 

• Доноси Одлуку о културним и спортским манифестацијама од општинског значаја. 
• У циљу обезбеђивања услова за одржавање спортских манифестација од значаја за општину и 

задовољавања потреба грађана општине, може основати установе из области спорта. 
• У циљу развоја угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине и у циљу 

промовисања туризма може основати туристичку организацију. 
• Разматра извештаје о раду финансијске извештаје и даје сагласност на Програме рада 

укључујући и финансијски програм јавних предузећа. 
• Прописује прекршаје за повреде прописа општине. 
• Доноси Етички Кодекс о понашању функционера. 
• Обавља друге послове прописане Законом, Статутом Града и овим Статутом од непосредног 

интереса за грађане општине. 

Веће Градске општине Барајево

Веће Градске општине Барајево чине председник општине, заменик председника општине као и 
чланови општинског већа које бира Скупштина, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Скупштина на предлог председника општине бира 9 чланова општинског већа. 

Веће Градске општине Барајево:

• предлаже Статут општине Барајево, Буџет општине Барајево, предлаже Програм развоја 
општине и детаљан План радова по месним заједницама и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина. 

• доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе Буџет општине 
пре почетка фискалне године. 

• даје сагласност на финансијски План корисника Буџета и месних заједница и разматра њихове 
Извештаје о раду и Програме рада, осим јавних предузећа. 

• врши надзор над радом општинске Управе, поништава или укида акте општинске Управе који 
нису у сагласности са Законом, Статутом Града и овим Статутом или другим општим актом 
Скупштине или Града. 

• решава у Управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација из надлежности општине

• стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Града. 
• упућује надлежни орган општинске Управе да учествује у припремању прописа Града чија 

је садржина од посебног значаја за остваривање права и дужности општине а питање је из 
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надлежности тог органа општинске Управе. 
• тражи мишљење од надлежних органа Града о примени прописа и других општих аката Града. 
• даје органима Града иницијативу за уређивање или доношење односно измену прописа из 

надлежности Града и за предузимање мера од значаја за остваривање права и дужности 
општине. 

• доноси општа акта када је на то овлашћено Законом или прописом Скупштине или Града. 
• покреће поступак за оцену уставности или законитости Закона или другог општег акта Републике 

или Града којима се повређује право општине и даје одговоре Установм суду. 
• поставља и разрешава начелника и заменика начелника општинске Управе. 
• даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места општинске 

Управе. 
• врши друге послове у складу са Законом, Статутом Града и овим Статутом и другим општим 

актима Скупштине и Града. 

Управа Градске општине Барајево

За вршење Управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова 
за потребе Скупштине, председника општине и општинског већа образована је Управа Градске општине 
Барајево, као јединствен орган општине. 

Општинска Управа:

• припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина, председник општине и општинско 
Веће;

• извршава Одлуке и друге акте Скупштине, председника општине и општинског Већа;
• решава у Управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа 

установа и других организација у Управним стварима из надлежности општине;
• извршава прописе чије је извршавање поверено општини;
• обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, председник општине и општинско 

Веће. Управа најмање шестомесечно доставља Скупштини, а председнику општине и већу на 
њихов захтев Извештај о раду на извршавању послова из њене надлежности. 
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8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Унутрашње организационе јединице које врше послове Управе градске општине су:

1. Одељење за општу управу;
2. Одељење за привреду;
3. Одељење за друштвене делатности и правну помоћ;
4. Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове;
5. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове;
6. Одељење за финансије;
7. Служба за скупштинске послове;
8. Кабинет председника. 

Из Одлуке о унутрашњем уређењу Управе ГО Барајево и Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Управи ГО Барајево произилази обавеза надлежних унутрашњих 
организационих јединица.

У складу са горенаведеним актима надлежне унутрашње организационе јединице редовно врше 
своју обавезу која је приказана кроз шестомесечни и годишњи извештај о раду Управе ГО Барајево, а које 
усваја Скупштина ГО Барајево.

Одељење за имовинско правне, стамбене и инспекцијске послове, Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комуналне послове и Одељење за друштвене делатности и правну помоћ воде управни 
поступак, решавају у управним стварима по захтевима физичких лица (грађана) и доносе одговарајућа 
акта. На сваки донети акт заинтересована странка има могућност подношења жалбе другостепеном органу.

Остале унутрашње организационе јединице поступају у оквиру делокруга своје надлежности 
утвђене Одлуком о унутрашњем уређењу Управе ГО Барајево и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи ГО Барајево.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи градске општине распоређује 
начелник Управе градске општине.

Радом одељења и служби руководе начелници одељења и служби.
Радом кабинета руководи шеф кабинета.
Радом одсека руководи шеф одсека.
Радом групе руководи руководилац групе.
Начелници одељења, служби и шеф кабинета организују рад, обезбеђују ефикасно и законито 

обављање послова из свог делокруга, старају се о правилном распореду послова, радном ангажовању и 
испуњавању радних обавеза запослених, обезбеђују извршавање и других послова по налогу начелника 
Управе градске општине и Председника градске општине.

За свој рад начелници одељења и служби и шеф кабинета одговарају  начелнику Управе градске 
општине, а руководиоци група и шефови одсека за свој рад одговарају Начелницима одељења и служби и 
шефу кабинета.

1. Одељење за општу управу

Одељење за општу управу врши послове који се односе на унапређење организације рада и 
модернизације Управе градске општине, припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала 
из делокруга Управе градске општине, праћење законитости и ефикасности рада Управе градске општине 
у остваривању права и обавеза грађана и извештавања надлежних органа, издавање уверења о статусним 
питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица, послове писарнице - пријемне 
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канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама, послове архиве и експедиције, овере 
потписа, преписа и рукописа, издавање и регистрације радних књижица и уговора о раду, рад на аутоматској 
обради података за потребе Управе градске општине у целини, вођење бирачких спискова грађана и 
посебних бирачких спискова националних мањина, стручне послове у поступку избора националних савета 
националних мањина, обезбеђивање општих услова за спровођење избора и референдума, обављање 
стручних послова везаних за спровођење избора и рад Општинске изборне комисије; одржавање 
информационог система, администрирање системског и апликативног софтвера; пружање стручне помоћи 
корисницима рачунарске опреме, размени података и сарадњи у области информатике и информационог 
система са другим општинама и институцијама, послови стручне координације и сарадње, послови 
одбране, стручне послове пописа заоставштине умрлих лица и сахрањивање лица без наследника, попис 
становништва,  послове месних канцеларија, ради Нацрте одлука из своје области које се разматрају на 
седници Скупштине градске општине , извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге 
послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. 

2. Одељење за привреду

Одељење за привреду врши послове који се односе на област опште пољопривредне 
проблематике, послове из области туризма, праћење прописа из области приватног предузетништва и 
давање информација, издавање потврде и уверења раније регистрованим приватним предузетницима. 
Прати стање и предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, спроводи 
акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју у складу са 
актима града, стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима, стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 
и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Прати стање и извештава 
Председника градске општине о угроженим местима на територији градске општине Барајево у циљу 
учествовања градске општине у заштити и спасавању људи, материјалних и комуналних добара и животне 
средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица у складу са законом 
и актима града и предлаже Председнику градске  општине ажурирање решења о образовању штаба за 
ванредне ситуације и прати његову реализацију. Ради Нацрте одлука из своје области које се разматрају 
на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова одељења, као и 
друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. У оквиру Одељења за 
привреду формираће се :

Канцеларија за локални економски развој која ће обављати послове маркетинга пословних 
потенцијала градске општине Барајево, привлачење нових домаћих и страних инвеститора и ширење 
локалних пословних активности, успостављање контаката и директна подршка локалној пословној заједници, 
подршка процесу стратешког планирања, подстицај финансирања, припрема и надзор у реализацији 
пројеката од значаја за локални економски развој, пружање савета, одржавање и унапређење односа 
са централним институцијама одговорним за економски развој , писање предлога пројеката за потребе 
Управе градске општине, помоћ при писању предлога пројеката јавним предузећима и инвеститорима, 
праћење реализације пројеката, стварање мориторног система у циљу квалитетнијег  праћења конкурса 
на сајтовима, тражење партнера за спровођење пројеката дефинисаних у Стратегији, организовање 
локалних актера који су заинтересовани за реализацију  пројеката дефинисаних у стратегији, (МСПП, НВО, 
удружења, пољопривредници), комуницирање са донаторима и корисницима, информисање, израда и 
помоћ у изради предлога пројеката, послове администратора ГИС система и послови СЛАП координатора. 

3. Одељење за друштвене делатности и правну помоћ

Одељење за друштвене делатности и правну помоћ  прати стање и стара се о опремању и 
одржавању (осим капиталног), дечјих вртића и основних школа, прати упис у први разред основне или 
специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак 
против родитеља, односно старатеља у складу са законом, организује послове који се односе на превоз 
деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој 
од 2 km и ученика основних школа на удаљености већој од 4 km од седишта школе, организује превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљености места становања од 
школе, организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења, у сарадњи са образовно-
васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за 
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време остваривања образовно – васпитног рада и других активности које организује установа, у складу 
са законом. Подстиче развој културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, 
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину. Прати потребе 
и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине, учествује у 
реализацији система школског спорта и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од општинског значаја, обезбеђује услове за реализацију програма установа 
и омладинских организација на свом подручју. Врши послове на утврђивању статуса избеглица, врши 
управне-правне послове у области борачко-инвалидске заштите ратним војним и мирнодопским 
инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине, заштиту цивилних 
инвалида рата и допунско материјално обезбеђење бораца, ратних војних инвалида и чланова њихових 
породица, исплату инвалидских примања по републичким прописима и градском одлуком, врши послове 
који се односе на пружање правне помоћи грађанима градске општине, послове заштите и унапређења 
родне равноправности, помоћи у остваривању и унапређењу положаја жена у свим сегментима живота, 
послове радних односа запослених у Управи Градске општине, организационе и административно-техничке 
послове који се односе на рад информационог центра и општинског позивног центра  и то: комуникацију 
са грађанима у вези са радом органа општине , пружања  услуга јавних предузећа, евидентирање 
комуналних проблема, у циљу унапређења односа према грађанима, ради Нацрте одлука из своје области 
које се разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова 
одељења, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама општине. У оквиру Одељења 
за друштвене делатности и правну помоћ формираће се : Канцеларија за младе која ће обављати послове 
који се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, 
послови заштите интереса младих и помоћ у остварењу њихових интереса, сарадње са омладинским 
удружењима у њиховом раду, подстицању и остваривању сарадње, која се односи на омладину и улогу 
младих на територији градске општине Барајево. У области омладинске политике спроводи стратегију и 
акциони план политике за младе града, предлаже акциони план за младе у градској општини, у складу са 
стратегијом и акционим планом града. 

4. Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове

Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове врши послове који се односе 
на евиденцију непокретности градске општине, стручне и административне послове који се односе на 
престанак права коришћења, давање у закуп непокретности и враћање одузетог земљишта, послове 
који се односе на доношење акта о изузимању земљишта чија је намена утврђена важећим планским 
актом за изградњу објеката од општег – јавног интереса и за јавне површине(земљиште планирано као 
градско грађевинско земљиште), решава по захтевима за успостављање режима својине на земљишту 
које је као градско грађевинско земљиште одређено одлуком Скупштине градске општине Барајево и 
које није приведено намени у целини или већим делом и не чини урбанистичку и функционалну целину 
са градским грађевинским земљиштем у складу са прописима, решава по захтевима за утврђивање 
права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини, решава о престанку 
права коришћења грађевинског земљишта у државној својини датог ради изградње објеката према 
раније важећим прописима у случајевима прописаним законом, ако према важећим прописима градске 
општине није надлежан други орган градске општине, доноси одлуку о престанку права коришћења на 
неизграђеном грађевинском земљишту које је прешло у државну својину по раније важећим прописима, 
када није утврђено право коришћења у складу са законом , ако према прописима градске општине није 
надлежан други орган градске општине, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове 
и заједничке просторије у стамбеним зградама, поступа по замолницама судова, других државних органа 
и јавних служби у области имовинско-правних, стамбених и инспекцијских послова, припрема нацрте 
аката из области имовинско-правних, стамбених и инспекцијских послова које доносе надлежни органи 
градске општине, подноси извештаје и даје информације из области имовинско-правних, стамбених 
и инспекцијских послова и врши друге послове складу са законом, Статутом града Београда, Статутом 
градске општине Барајево, другим општим актима града и градске општине и по налогу надлежних органа 
градске општине. Решава по захтевима за поништај правоснажности решења о изузимању из поседа 
градског грађевинског земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског 
земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења 
донео надлежни орган градске општине, израђује нацрте одлука из своје области које се разматрају на 
седници Скупштине градске општине и извештаје и иинформације из оквира послова одељења, као и 
друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама општине. 
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У оквиру Одељења за имовинско правне, стамбене и инспекцијске послове образује се Одсек 
за  инспекцијске послове и извршење који ће обављати послове грађевинске инспекције и то послове 
инспекцијског надзора над изградњом објеката до 800 м2 бруто површине( по јусу) за које одобрење за 
изградњу издаје градска општина, врши надзор над коришћењем објеката у државној својини, пре свега 
објеката чији је корисник градска општина и месне заједнице на територији градске општине, предузима 
потребне мере и врши друге послове у складу са важећим прописима из области грађевинске инспекције 
на територији градске општине, врши послове комуналне инспекције и то послове инспекцијског надзора 
над извршавањем прописа који се односе на спровођење инспекцијског надзора у комуналној области, 
на територији градске општине, стара се о одржавању и обезбеђује комунални ред и сврсисходно 
коришћење јавних добара – добара у општој употреби у складу са прописима на територији градске 
општине, спровођење поступка извршења решења комуналне и грађевинске инспекције, као и послове 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима. 

Из доле побројаних аката произилази обавеза комуналних инспектора:

• Одлука о комуналном реду („Службени лист Града Београда“ бр. 10/2011 и 60/2012),
• Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист Града Београда“ бр. 18/92...11/2005),
• Одлука о одржавању чистоће на територији града Београда („Службени лист Града Београда“ 

бр. 27/2002 и 11/2005),
• Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Београда 

(„Службени лист Града Београда“ бр. 37/2011 и 55/2011),
• Одлука о одређивању места за држање домаћих животиња на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 15 /2012),
• Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града 

Београда („Службени лист Града Београда“ 6/2010),
• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда“ 11/2005),
• Одлука о радном времену угоститељских,занатских и трговинских објеката на територији Града 

Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 2/2011 и 51/2011),
• Одлука о начину и условима постављања привремених објеката на јавним површинама Градске 

општине Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 31/2002 и 11/05),
• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објекта („Службени лист Града 

Београда“ бр.  61/2009),
• Одлука о оглашавању на територији Града Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 

29/2007),
• Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист 

Града Београда“ бр.15/01,11/05 и 23/05)
• и други прописи.
• Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара на срећу на 

територији Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 44/2008),
• Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 07/2006),
• Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 36/2003),

Обавезе  и овлашћења комуналног инспектора

Комунални инспектор има обавезу и овлашћење да:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне 

делатности и других правних и физичких лица;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других 

правних и физичких лица;
3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне 
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просторије ради прикупљања неопходних података;
4) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на 

основу закона;
5) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање 

недостатака у обављању комуналне делатности;
6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и 

оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;
7) наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да 

приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или 
искључење корисника са комуналног система;

8) изриче и наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице локалне самоуправе на лицу 
места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну пријаву, у случајевима када учинилац прекршаја 
не плати новчану казну изречену на лицу места;

9) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву
за привредни преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, 

привредни преступ или кривично дело;
10) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима;
11) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима 

се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;
12) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
13) забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
14) забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;
15) забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване 

комуналне депоније;
16) забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског 

материјала ван за то одређене локације;
17) забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотокеб и на обале водотока;
18) забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;
19) забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;
20) забрани решењем уништење зелених површина;
21) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у вези са 
пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима поступка 
обавести подносиоца пријаве.

О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник, у складу са 
законом.Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом правном или 
физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.

Захтеви  и пријаве се могу предати писмено преко писарнице градске општине,усмено у 
просторијама инспекције,телефоном и преко сајта www.barajevo.org.rs/

Решење и жалба на решење

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да 
је неправило примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће 
решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Сектору за комунални инспекцијски 
надзор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда, у законском року од 15 
дана.



Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

29

Грађевинска инспекција

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да: 
1) нареди решењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово 

грађење завршено без грађевинске дозволе, 
2) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за 

прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, 
односно главном пројекту, а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени грађевинску 
дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела; 

3) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу, у складу са 
овим законом, 

4) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за 
прибављање грађевинске дозволе, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, 
да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела, 

5) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за 
прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са главним 
пројектом, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем 
уклањање изграђених темеља, 

6) наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење, односно 
извођење радова и после доношења решења о обустави радова, 

7) наложи решењем уклањање привременог објекта за које се издаје привремена грађевинска 
дозвола, 

8) наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта, 
односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања без решења о дозволи уклањања објекта, 
односно његовог дела; 

9) наложи решењем обуставурадова, ако инвеститор није решењем одредио стручни надзор, у 
складу са овим законом, 

10) кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се објекат гради, 
односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, поред мера прописаних овим законом, 
наредиће решењем без одлагања и затварање градилишта,

11) нареди спровођење других мера, у складу са овим законом. 

Обавезе  и овлашћења грађевинског инспектора

У складу са Кривичним закоником и Законом о кривичном поступку грађевински инспектор је 
дужан да пријави кривична дела за која се гоне по службеној дужности, о којима је обавештен или за њих 
сазна на други начин, односно да поднесе кривичну пријаву против:

- извођача радова или одговорног лица у правном лицу које је извођач радова на објекту који се 
гради, односно које изводи радове на реконструкцији постојећег објекта, без грађевинске дозволе,

- инвеститора или одговорног лица у правном лицу које је инвеститор објекта којисе гради без 
грађевинске дозволе,

- ових лица уколико наставе са извођењем радова и након издатог решења о обустави радова,
- лица које прикључи објекат или одговорног лица у правном лицу које дозволи прикључење 

објекта, који се гради или је изграђен без грађевинске дозволе, на електроенергетску, термоенергетску 
или телекомуникациону мрежу, водовод и канализацију,

- лица одговорног за пројектовање,руковођење или извођење градње или грађевинских радова, 
које при извођењу тих радова не поступи по прописима или општепризнатим техничким правилима и 
тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима,

- лица које скине, покуша да скуне или повреди службени печат или знак који је грађевински 
инспектор ставио ради затварања градилишта или ко, без скидања или повреде печата или знака, уђе у 
затворено градилиште.
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У складу са Законом о планирању и изградњи ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског 
надзора утврди да:

- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, односно лице коме је поверено 
вршење стручног надзора над грађењем објекта, односно извођењем радова не испуњава прописане 
услове, забраниће решењем даље извођење радова до испуњења услова,

- на објекту који се гради или који је изграђен постоје недостаци који представљајунепосредну 
опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околинеи живот и здравље људи, забраниће 
решењем коришћење објекта или његовог дела док се не отклоне утврђени недостаци,

- се објекат за који је издата грађевинска дозвола користи без употребне дозволе, наредиће 
инвеститору прибављање употребне дозволе у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана, а 
ако је инвеститор не прибави у утврђеном року донеће решење о забрани коришћења објекта,

- се објекат за који је издата грађевинска и употребна дозвола користи за намену која није утврђена 
грађевинском и употребном дозволом, наложиће прибављање грађевинске дозволе, а ако инвеститор не 
прибави грађевинску дозволу донеће решење о забрани коришћења објекта,

- се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, 
безбедност околине или угрожава животна средина, наложиће извођење потребних радова, односно 
забранити коришћење објекта, односно дела објекта,

- објекат за који је издата грађевинска дозвола, који није завршен у року садржаном у пријави 
почетка грађења објекта, односно извођења радова, наредиће решењем инвеститору да у року који 
не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана, завршиграђење објекта, односно извођење радова, а 
ако инвеститор не заврши објекат уостављеном року, поднеће пријаву за учињени прекрашај, односно 
привредни преступ,

- кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се у току грађења, односно 
коришћења објекта не врши прописано осматрање, односноодржавање објекта, наредиће решењем 
инвеститору и извођачу радова, односно кориснику објекта да уочене неправилности отклони.

Решење и жалба на решење

На решење грађевинског инспектора може се изјавити жалба Секретаријатау за имовинске послове 
и гарђевинску инспекцију Градске управе Града Београда у законском року од 15 дана.

Грађевински инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у вези са 
пословима из надлежности грађевинске инспекције.

О сваком извршеном прегледу и радњама грађевински инспектор саставља записник, у складу са 
законом.

5. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове врши послове урбанизма који се односе 
на давање мишљења на просторне и урбанистичке планове који доноси град, издавање грађевинских 
дозвола  за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине 
и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор осим у поступцима 
легализације објеката на територији градске општине, издаје грађевинску дозволу за изградњу и 
реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, 
издаје информацију о локацији , локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу 
са Статутом града, послови издавања одобрења за изградњу, издаје потврде о пријави извођења радова за 
објекте за које је донето решење о одобреној изградњи, пријаве радова за изградњу помоћних објеката, 
потврде да су темељи изграђени у складу са главним пројектом, издаје употребне дозволе, решења о 
рушењу објекта и друге послове поверене органу управе законом, односно Статутом града везане за 
издавање грађевинске и употребне дозволе и извођење других грађевинских радова, послове везане за 
постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци , ММО и други привремени објекти), 
у складу са одлуком, планом и програмом, комуналне послове који нису у надлежности градске управе, 
врши стручне и административне послове за потребе скупштине градске општине, Већа градске општине 
и Председника градске општине, у вези са извођењем радова када се градска општина Барајево јавља као 
инвеститор, заштиту јавних и зелених површина и друге послове у складу са законом, Статутом града и 
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одлукама скупштине градске општине и Већа градске општине, и Председника градске општине , израђује 
нацрте одлука из области грађевинских послова и извештаја и информације из оквира послова одељења, 
послове који се односе на називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места на свом под 
ручју, у складу са законом и прописима града, ради Нацрте одлука из своје области које се разматрају на 
седници Скупштине градске општине,  извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге 
послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. 

6. Одељење за финансије

Одељење за финансије обавља послове који се односе на послове буџета – планирање, припрема 
Нацрта буџета и извршење буџета, обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним 
апропријацијама и квотама, планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова 
за извршење, одобравање преузете обавезе и прослеђивање трезору ради извршења, припремање 
предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве, вршење евентуалне корекције плана, 
саставла консолидовани завршни рачун буџета и подношење извршном органу, вршење послова трезора, 
праћење прилива средстава на консолидованом рачуну, дефинисање тромесечне, месечне и дневне квоте 
преузетих обавеза и плаћања, управљање ликвидношћу, контрола расхода, вођење главне књиге трезора 
и припрема финансијских извештаја, управљање финансијским информационим системом, вршење 
инспекцијског надзора над коришћењем буџетских средстава директних и индиректних корисника и 
послови интерне контроле, годишње и периодично извештавање, евиденција о другим рачунима у 
трезору, (фондови, Општинска изборна комисија, повереништво за избеглице, рачуни месних заједница), 
финансијско праћење свих врста инвестиција. У оквиру овог одељења обављају се послови који се односе 
на стручне послове у области јавних набавки, припрему интерних нормативних аката из области јавних 
набавки, праћење поступка јавних набавки за потребе Управе градске општине и поједине послове у вези 
са праћењем јавних набавки за јавна предузећа чији је оснивач градска општина, врши израду сагласности 
и мишљења на одлуке о покретању поступка, конкурсну документацију, одлуке о одбијању понуда као и 
извештај о додели уговора и послове сарадње са органима који у оквиру своје надлежности примењују 
прописе из области јавних набавки, ради Нацрте одлука из своје области које се разматрају на седници 
Скупштине градске општине  извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге послове 
у складу са законом, Статутом града и одлукама општине. 

У оквиру овог одељења образује се Група за Буџет  која ће обављати следеће послове: организује 
рад групе, стара се о благовременом, законитом извршавању послова и пуној запослености извршилаца, 
доноси програм и план рада Групе, обавља сложене финансијско-аналитичке послове, учествује у припреми 
и изради нацрта Одлуке о буџету, обавља послове финансијског планирања, координира и контролише 
функције трезора везане за пласирање средстава, контролу прилива прихода и извршавање расхода, 
стара се о роковима и захтевима везаним за финансијско извештавање, сарађује са другим органима и 
организацијама општина, Града и Републике, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Управе градске општине. 

У оквиру овог одељења образује се Група послова – рачуноводство у оквиру које се врше 
следећи послови: обрачун плата запослених, послови благајне и ликвидатуре, књиговодствени послови и 
књиговодствено-рачуноводствени послови месних заједница. 

7. Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове врши организационе послове и административне, техничке и 
дактилографске послове за Скупштину градске општине, председника градске општине и Већа градске 
општине, припрема нормативна акта која се односе на рад Скупштине и њених тела, председника градске 
општине и Већа градске општине, када обрађивачи нису надлежна одељења, обавља све појединачне 
послове за Скупштину градске општине и Веће градске општине, који се односи на припрему седница 
и обраду аката усвојених на седницама, устројава документацију Скупштине градске општине и Веће 
градске општине , чува изворна документа о раду Скупштине градске општине и Већа градске општине и 
води евиденцију о седницама поменутих органа, припрема одговоре на представке и притужбе грађана 
за потребе Комисије за представке и жалбе, и пружа струћну помоћ обрађивачима материјала за седнице 
Скупштине градске општине и Већа градске општине. 

У оквиру ове службе образује се Група заједничких послова у оквиру које се обављају послови 
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економа, домара, дактилографа, возача моторних возила Управе градске општине, одржавање и 
обезбеђење објекта, доставе-курир, послови телефонисте, као и други манипулативни послови. 

8. Кабинет председника

Кабинет председника општине обавља: стручне, оперативне, организационе и административно-
техничке послове за потребе Председника  градске општине, пријем, обраду и распоређивање поште и 
осталих материјала Председника градске општине, води евиденцију предмета и осталих докумената и прати 
извршење донетих аката; обавља послове сазивања, припремања  материјала за одржавање колегијума, 
комисија и савета Председника градске општине и осталих материјала о којима одлучује Председник 
градске општине; обавља послове протокола везаних за званичне пријеме и посете Председнику градске 
општине, као и организацију пријема грађана, конференција за штампу, међународне и међуопштинске 
сарадње; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и обавештава 
грађане; решава захтеве за давање информација од јавног значаја , ради Нацрте одлука из своје области 
које се разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова 
Кабинета, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. 

У оквиру Кабинета председника градске општине образује се Одсек за информисање за вршење 
послова који се односе на: правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа градске општине; 
организовање конференција за новинаре за потребе органа градске општине и јавних предузећа; 
организовање информисања у ванредним ситуацијама; одржавање и уређивање интернет презентације 
градске општине; израда аналитичких материјала о јавном информисању; уређивање, издавање и 
дистрибуција општинског гласила“Барајевски гласник“; давање мишљења и одобрења за употребу грба и 
заставе општине и припрема и праћење аката везаних за употребу грба и заставе општине; чување фото и 
остале документације из делокруга рада. 
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9. Списак прописа
Градска општина Барајево у вршењу овлашћења из својих надлежности примењује важеће законе 

и друге опште акте:

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05);
• Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12);
• Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08);
• Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);
• Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/2011),
• Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 

64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09);
• Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр. 79/05,101/07 и 95/10); 
• Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени 

гласник РС“ бр. 72/2009 и 18/2010),
• Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник 

СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);
• Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95 и 20/2009),
• Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10);
• Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 и 93/12);
• Закон о железници („Службени гласник РС”, број 18/05);
• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09);
• Закон о извршном поступку („Службени гласник  РС“ бр. 125/04),
• Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС, број 119/12)
• Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07);
• Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011),
• Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11);
• Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94);
• Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07),
• Закон о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 72/12);
• Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Службени лист ФНРЈ“ 

бр. 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63),
• Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену 

својину по основу Пољопривредног Земљишног Фонда и конфискацијом због неизвршених 
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Сл. гласник РС“ бр. 18/91, 20/92 и 
42/98),

• Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и „Службеном 
листу СРЈ“ бр. 31/93),

• Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр. 44/95, 46/98 и 88/2011),
• Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени 

гласник РС“ бр. 30/2010),
• Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 

53/10 и 101/11);
• Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90 и 

„Службеном листу“ СРЈ“ бр. 29/96 и „Службеном гласнику РС“ бр. 115/05),
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 

24/11, 121/12, 42/13);
• Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) – 

уређење пољопривредног земљишта, основи уређења и коришћења;
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• Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске 
дозволе („Сл.гласник РС“, број 25/13)

• Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 
62/06 и 31/11);

• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);
• Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05 

101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13);
• Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, број 20/77....и 101/05-др.закон).
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени глсник РС“ бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
• Закон о стандардизацији („Службени гласним РС”, број 36/09);
• Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 

16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011),
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04);
• Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, број 36/09, 88/10)
• Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/2009),
• Закон о хипотеци („Службени глсник РС“ бр. 115/2005)
• Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09);
• Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);
• Одлукa о оглашавању на територији града Београда (,,Службени лист града Београда“, бр.29/07)
• Одлукa о постављању тезги и других покретних привремених објеката (“Сл. лист града Београда” 

бр. 31/02-пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) 
• Одлукa о условима и начину постављања привремених објекта на јавним површинама у 

Београду („Сл.лист града Београда“ бр.31/02- пречишћен текст,11/05,29/07,61/09 и 24/10) 
• Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист Града Беогрда“ бр. 23/2010),
• Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Београда 

(„Службени лист Града Београда“ бр. 37/2011 и 55/2011),
• Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист Града Београда“ бр. 18/92...11/2005),
• Одлука о комуналном реду („Службени лист Града Београда“ бр. 10/2011 и 60/2012),
• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда“ 11/2005),
• Одлука о локалним администартивним таксама (Сл.лист граад Београда, број 43/07, 53/08, 

48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11, 65/12)
• Одлука о локалним комуналним таксама града Београда („Службени лист града  Београда“ 

број 65/2012).
• Одлука о начину и условима постављања привремених објеката на јавним површинама Градске 

општине Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 31/2002 и 11/05),
• Одлука о оглашавању на територији Града Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 

29/2007),
• Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града 

Београда („Службени лист Града Београда“ 6/2010),
• Одлука о одређивању места за држање домаћих животиња на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 15 /2012),
• Одлука о одржавању чистоће на територији града Београда („Службени лист Града Београда“ 

бр. 27/2002 и 11/2005),
• Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“, бр.9/2001,11/2005 и 23/2005)
• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објекта („Службени лист Града 

Београда“ бр.  61/2009),
• Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл.лист града Београда“, бр. 23/2005)
• Одлука о примени  градске одлуке о одржавању чистоће («Сл.лист града Београда» бр.7/2004)
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• Одлука о радном времену угоститељских,занатских и трговинских објеката на територији Града 
Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 2/2011 и 51/2011),

• Одлука о речним јавним купатилима („Сл.лист града Београда“, бр.11/75, 1/81, 25/88, 13/90, 
15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005)

• Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању на територији градске општине Барајево 
(,,Сл.лист града Београда“, бр.7/2006)

• Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист 
Града Београда“ бр.15/01,11/05 и 23/05)

• Одлука о условима у погледу висине објекта и удаљености од суседног објекта у поступку 
накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе („Сл.лист града Београда“, број57/09)

• Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (,,Службени лист 
града Београда“ бр.12/2001, 15/2001,...23/2005, 29/2007...)

• Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист 
града Београда“,бр.7/94, 16/98, 3/2000, 3/2001 и 12/2004)

• Одлуку о одређивању места за држање домаћих животиња на територији градске општине 
Барајево (“Сл. листу града Београда”, бр. 15/2012)

• Општи колективни уговор (“Сл. гласник РС, број 50/2008”) Анекс посебног колективног уговора 
за државне органе (“Сл. гласник РС, број 11/2009”)

• План детаљне регулације за изградњу  резервоара Врелине  у Барајеву („Сл.лист града 
Београда“, број 40/04)

• План детаљне регулације насеља Гај 1 а етапа („Сл.лист града Београда“, број 8/89)
• План детаљне регулације резервоара Вис  у Великом Борку („Сл.лист града Београда“, број 

17/04)
• План постављања привремених објеката на јавним површинама Градске општине Барајево 

(„Службени лист града Београда“, бр.8/12)
• Породични закон („Службени глсни РС“ бр. 18/2005),
• Правилник о енергетскoj ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11); 
• Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта („Службени 

гласник РС“, број 79/09); 
• Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник 

РС“, број: 4/10); 
• Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

поступку легализације и о условима и начину легализације објеката („Службени гласник РС”, 
број 26/11); 

• Правилник о методологији и процедури реализације пројеката од значаја за Републику Србију 
(„Службени гласник РС“, број 1/12);

• Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова 
(„Службени гласник РС“, број 93/11) 

• Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта : („Службени гласник РС“, број 
43/10); 

• Правилник о начину рада, поступку, саставу, начину избора и разрешења судија Суда части 
Инжењерске коморе Србије („Службени гласник РС“, број 16/12); 

• Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за 
издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које 
одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима 
за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС“, број 114/04); 

• Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и 
врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, број 86/09); 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу „Службени гласник 
РС”, (број 50/11);

• Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника („Службени 
гласник РС“, број 105/03); 
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• Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 7/10); 
• Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Службени 

гласник РС“, број 93/11);
• Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне 

дозволе („Службени гласник РС“, број 93/11); 
• Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 

93/11); 
• Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе („Службени 

гласник РС“, број 93/11); 
• Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Службени 

гласник РС“, број 3/10); 
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник 

РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11); 
• Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије 

оправданости („Службени гласник РС“, број 1/12); 
• Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, број 19/12); 
• Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената 

(„Службени гласник РС“, број 72/11); 
• Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, 

пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“, бр. 116/04 и 
69/06); 

• Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини Регистра инвеститора 
(„Службени гласник РС“, број 55/10); 

• Правилник о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима  на 
које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине  на објектима изграђеним 
без грађевинске дозволе („Сл.гласник РС“, број 31/13)

• Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у области просторног и 
урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења („Службени гласник РС“, 
бр. 4/10, 21/10 и 14/12); 

• Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда („Службени гласник РС”, број 69/12); 

• Правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини („Сл.лист града 
Београда“ бр.   /2010)

• Просторни план градске општине Барајево („Сл.лист града Београда“, број 53/12)
• Регулациони план Центар Барајево („Сл. лист града Београда“, број 22/98)
• Статут града Београда (Сл.лист града Београда, број 39/08, 6/10)
• Урбанистички пројекат за изградњу главног одводног канала и постројења за пречишћавање 

отпадних вода Међуречје („Сл.лист града Београда“, број 4/99)
• Урбанистички пројекат пословно стамбене зоне Требеж у Барајеву („Сл.лист града Београда“,  

број 16/98)
• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ бр. 80/92),

Градска општина Барајево у вршењу овлашћења из својих надлежности примењује акте које је 
донeла:

• Статут општине Барајево (Службени лист Града Београда бр. 30/2010) од 8.9.2010. године;
• Пословник Скупштине Градске општине Барајево (Службени лист Града Београда бр. 44/2008) 

од 17.11.2008. године.
• Пословник о раду општинског Већа (Службени лист Града Београда бр. 55/2008) од 29.12.2008. 

године.
• Одлука о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево (Службени лист Града 
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Београда бр. 6/2013) од 8.3.2013. године.
• Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара на срећу на 

територији Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 44/2008),
• Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 07/2006),
• Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима на територији Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ бр. 36/2003),
• Одлука о ребалансу буџета ГО Барајево за 2012.годину („Службени лист Града Београда“ број 

57/2012).
• Одлука о ребалансу буџета ГО Барајево за 2012.годину („Службени лист Града Београда“ број 

72/2012)
• Одлука о буџету ГО Барајево за 2013.годину („Службени лист Града Београда“ број 72/2012)
• Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији ГО Барајево 

(„Службени лист Града Београда“ број 72/2012)
• Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „10.октобар“ Барајево („Службени лист Града Београда“ 

број 6/2013)
• Одлука о промени оснивачког акта Дирекције за изградњу и развој ГО Барајево („Службени 

лист Града Београда“ број 6/2013)
• Одлука о унутрашњем уређењу Управе ГО Барајево („Службени лист Града Београда“ број 

6/2013) 
• Правилник о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине 

Барајево („Службени лист Града Београда“ број 12/2013)
• Одлука о одређивању места за држање домаћих животиња на територији ГО Барајево 

(„Службени лист Града Београда“ број 15/2012)
• Одлука о прихватању Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу привредно 

друштво Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. УБ („Службени лист 
Града Београда“ број 57/2011)

• Одлука о изменама и допунама Статута Центра за културу Барајево („Службени лист Града 
Београда“ број 57/2011)

• Одлука о измени Одлуке о престанку рада Фонда солидарне стамбене изградње општине 
Барајево („Службени лист Града Београда“ број 33/2011)

• Одлука о додели јавних признања општине Барајево („Службени лист Града Београда“ број 
22/2011)

• Одлука о изменама и допунама ОДлуке о утврђивању празника општине Барајево и славе 
општине Барајево („Службени лист Града Београда“ број 30/2010)

• Статут Градске општине Барајево  - пречишћен текст („Службени лист Града Београда“ број 
30/2010)

• Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права 
коришћења Градска општина Барајево („Службени лист Града Београда“ број 17/2010)

• Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине 
Барајево („Службени лист Града Београда“ број 54/2009)

• Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Барајево („Службени лист Града 
Београда“ број 12/2009)

• Одлука о накнадама одборника и чланова Радних тела („Службени лист Града Београда“ број 
55/2008)

• Одлука о пружању правне помоћи („Службени лист Града Београда“ број 55/2008)
• Пословник о раду Општинског већа („Службени лист Града Београда“ број 55/2008)
• Пословник Скупштине ГО Барајево („Службени лист Града Београда“ број 44/2008)
• Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивању игара за забаву и 

игара на срећу („Службени лист Града Београда“ број 44/2008)
• Одлука о постављању спомен-плоча у Мељаку и Гунцатима („Службени лист Града Београда“ 

број 5/2008)
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10. Услуге које Градска општина Барајево пружа 
заинтересованим лицима

1. Одељење за општу управу

• Послови писарнице
• Послово овере потписа, преписа
• Послови архиве
• Послови бирачког списка
• Послови издавања потврде о животу
• Послови издавања, уписа промене и чувања радне књижице

2. Одељење за привреду

• Издавање уверења предузетницима

3. Одељење за друштвене делатности и правну помоћ;

• Послови правне помоћи
• Издавање потврда корисницима борачко-инвалидске заштите
• Издавање уверења за избегла и интерно расељена лица

4. Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове;

• Послови исељавања бесправно усељених лица
• Послови издавања уверења о конституисању скупштине станара зграде
• Послови спровођења поступка експропријације
• Послови додела станова и гаража на коришћење
• Послови спровођења поступка у вези откупа станова
• Послови инспекцијског надзора у комуналној делатности
• Послови инспекцијског надзора над изградњом и употребом објекта
• Послови спровођења поступка принудног извршења

5. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове;

Послови урбанизма

• Издавање информација о локацији
• Издавање локацијских дозвола
• Издавање решења о измени локацијских дозвола због промене нвеститора

Грађевински послови

• Издавање грађевинских дозвола
• Издавање решења о одобреном извођењу радова на изградњи помоћних објеката, 

објеката комуналне инфраструктуре (ако се граде у оквиру трасе постојеће саобраћајнице), 
реконструкцији, санацији, адаптацији, промени намене простора, ..



Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

39

• издавање решења о измени грађевинске дозволе због промене имена инвеститора;
• издавање решења о измени грађевинске дозволе због промене техничке документације ;
• издавање привремених грађевинских дозвола;
• издавање потврда о извршеној пријави почетка грађења;
• издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом;
• Издавање решења о уклањању објекта, односно његовог дела;
• издавање уверења о функционалним деловима;
• Издавање уверења да је издата грађевинска или  употребна дозвола;
• Издавање уверења да је објекат грађен у периоду када није требало прибављање грађевинске 

ни употребне дозволе;
• издавање употребних дозвола;

Комунални послови

• Издавање решења о заузећу јавне површине за постављање привремених покретних објеката 
(тезге , расхладне витрине, конзерватори за сладолед, )- на основу конкурса или лицитације 

• Издавање решења о заузећу јавне површине за постављање привремених покретних објеката 
(тезге , расхладне витрине, конзерватори за сладолед, )- за време офдржавања манифестација; 

• Издавање решења о заузећу јавне површине за постављање привремених објеката (киосци, 
мањи монтажни објекти, )- на основу конкурса или лицитације

• Издавање решења за оглашавање;
• Издавање решења за постављање баште угоститељских објеката
• Издавање решења за сечу и орезивање стабала;
• Издавање решења за уређења јавних површина (постављање опреме  за рекреацију,..)

Послови легализације објеката

• Издавање грађевинских дозвола 
• Издавање грађевинских и употребних дозвоала
• Издавање решења о пријави радова (за помоћне објекте)
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11. Поступак ради пружања услуга

1. Oдељење за општу управу

А) Писарница

Радно време са странкама: радним даном од 08:00 до 16:00 часова 
Телефон за информације: 8301316
Место овере: инфо центар у анексу зграде градске општине Барајево
Бирачки списак: канцеларија   у приземљу зграде
Потврда о животу: инфо центар у анексу зграде градске општине Барајево
Пријем поснесака: шалтер 1 и 2 у инфо центру

Овера потписа (изјаве, пуномоћја, сагласности и др.)

Потребна документација:
-најмање 2 примерка документа на коме се оверава потпис,
-лична карта или пасош лица које оверава потпис и његово лично присуство
-доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама

Овера преписа:

Потребна документација:
-оригинал документа на увид,
-најмање 2 копије документа,
-доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама.

Поступак издавања прве радне књижице

-радна књижица/ не попуњавати/
-2 захтева,
-уверење о држављанству/не старије од 6 месеци/,
-лична карта/на увид/
-диплома –уверење о последњој завршеној школи-факултету/оригинал на увид и копија/

Поступак издавања дупликата радне књижице уместо изгубљене

-радна књижица/ не попуњавати/
-2 захтева,
-уверење о држављанству/не старије од 6 месеци/,
-лична карта/на увид/
-диплома –уверење о последњој завршеној школи-факултету/оригинал на увид и копија.

Потребно је огласити прву радну књижицу неважећом у ЈП „Службени гласник Републике Србије“/ 
улица Краља Милутина 27/ и приложити признаницу.
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Поступак накнадног уписа и промене података у радној књижици

А) за промену презимена након удаје
-извод из матичне књиге венчаних (оригинални документ на увид и копија –не старији од 6 месеци).

Б) за упис школске и стручне спреме 
-уверење ( важеће до издавања дипломе-оригинал и документ на увид и копија)
-диплома ( оригинал документ на увид и копија)
-сведочанство ( оригинал документ на увид и колија).

Бирачки списак:

Увид у бирачки списак, потврда о изборном праву

Потребна документација:

-лична карта
Напомена:
Могуће је извршити увид на следећем интернет сајту:
http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php

Уверење/потврда о упису у бирачки списак

Потребна документација:

-лична карта 
-доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама

Упис, брисање.измена, допуна и исправка бирачког списка 

Потребна документација:

-лична карта 
-документа на основу кога се тражи упис,брисање,измена, допуна или исправка ( нпр.:извод из 

матичне књиге венчаних)

Потврда о животу:

Потребна документација:
-важећа лична карта и лично присуство/ евентуално и инострани образац/
-доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама.
Могућ је излазак на терен у случају непокретних и болесних особа.

ИНФО ЦЕНАР

У инфо центру, грађанима се пружају стручне информације о току поступка који се воде у 
основним организационим јединицама управе Градске општине: Одељењу за општу управу,Одељењу за 
привреду, Одељењу за друштвене делатности и правну помоћ, Одељењу за имовинско-правне, стамбене 

http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php
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и инспекцијске послове, Одељењу за грађевинске и комуналне послове, пружају се стручна пшомоћ 
и информација о правима и правним инетересима грађана и правних лица у поступку пред управним 
органом, омогућава се странкама да остваре право разгледања списа предмета и да предају поднеске. 
Радно време Инфо центра је радним даном од 8:00 до 16:00 часова.

2. Oдељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове

1. ОБЛАСТ - УРБАНИЗАМ
На  основу  Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево ( „Сл.лист Града Београда“ 

број 30/2010-пречишћен текст) Градска општина Барајево издаје грађевинску дозволу за изградњу и 
реконструкцију саобраћајница  и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, 
издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу за 
објекте у складу са Статутом Града.

(Односи се на објекте до 800 м2 бруто површине (по ЈУС-у) и претварање заједничких просторија у 
стамбени, односно пословни простор)

Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове  као надлежном органу  подносе се 
следећи захтеви из области урбанизма :

1.1. Издавање информација о локацији (Члан 53. Закона о планирању и изградњи) - рок за 
решавање осам дана од дана подношења уредног  захтева

1.2. Издавање локацијских дозвола (члан 54. Закона о планирању и изградњи )-  - рок за 
решавање петнаест дана од дана подношења уредног  захтева

1.3. Издавање решења о измени локацијских дозвола због промене инвеститора (члан 141. 
Закона о планирању и изградњи )- рок за решавање осам дана од дана подношења уредног  захтева

Уз захтев се плаћа локална административна такса на основу   Одлуке о локалним административна 
таксама („Сл.лист града Београда“,бр. 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/2011, 65/12).

По примљеном захтеву, врши се преглед приложене  правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева  се тражи допуна исте у року од осам 

дана од дана пријема захтева. 
Уколико је потребно прибављање сагласности надлежних органа , захтеви се прослеђују надлежним 

органима.
На основу уредне документације издаје се информација о локацији или локацијска дозвола.
На свако издато решење (локацијска дозвола) може се изјавити жалба Министарсву грађевине и 

урбанизма Републике Србије, року од од осам дана од дана пријема решења.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба,  ставља се клаузула 

правноснажности, а по поднетом захтеву странке.
Уколико старанка изјави жалбу , предмет се доставља надлежном другостепеном органу на 

одлучивање.
У случајевима истека рока важности решења , иста се стављају ван снаге.

2.ОБЛАСТ- ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
На  основу  Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево ( „Сл.лист Града Београда“ 

број 30/2010-пречишћен текст) Градска општина Барајево издаје грађевинску дозволу за изградњу и 
реконструкцију саобраћајница  и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, 
издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу за 
објекте у складу са Статутом Града.

(Односи се на објекте до 800 м2 бруто површине (по ЈУС-у) и претварање заједничких просторија у 
стамбени, односно пословни простор)

Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове  као надлежном органу  подносе се 
следећи захтеви из области грађевинских послова  :
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2.1.Издавање грађевинских дозвола ( изградња нових објеката, доградња, надградња,..)- члан 135. 
Закона о планирању и изградњи;

2.2.Издавање решења о одобреном извођењу радова на изградњи помоћних објеката, објеката 
комуналне инфраструктуре (ако се граде у оквиру трасе постојеће саобраћајнице), реконструкцији, 
санацији, адаптацији, промени намене простора, .. (члан 145. Закона о планирању и изградњи);

2.3. Издавање решења о измени грађевинске дозволе због промене имена инвеститора (члан 145. 
Закона о планирању и изградњи);

2.4. Издавање решења о измени грађевинске дозволе због промене техничке документације (члан 
145. Закона о планирању и изградњи);

2.5.Издавање привремених грађевинских дозвола (члан 147. Закона о планирању и изградњи);

2.6.Издавање потврда о извршеној пријави почетка грађења (члан 148. Закона о планирању и 
изградњи);

2.7.И здавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом (члан 152. Закона 
о планирању и изградњи);

2.8.Издавање решења о уклањању објекта, односно његовог дела (члан 168. Закона о планирању 
и изградњи);

2.9. Издавање уверења о функционалним деловима;

2.10.Издавање уверења да је издата грађевинска и употребна дозвола;

2.11. Издавање уверења да је објекат грађен у периоду када није требало прибављање грађевинске 
ни употребне дозволе;

2.12. Издавање употребних дозвола (члан 155.-158. Закона о планирању и изградњи);

Уз захтеве се плаћа локална административна такса на основу   Одлуке о локалним административна 
таксама („Сл.лист града Београда“,бр. 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/2011, 65/12) или 
Републичка административна такса на основуЗакона о републичким административним таксама ( „Сл.
гласник РС“, број 43/03,47/2007, 54/2008,35/2010) .

По примљеном захтеву, врши се преглед приложене  правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева  се тражи допуна исте у року од осам 

дана од дана пријема захтева.. 
На основу уредне документације у року од осам дана издаје се грађевинска дозвола, решење о 

одобреној изградњи,. У року од седам дана издаје се употребна дозвола.
Потврде и уверења издају се у законски прописанимм роковима.
На свако издато решење  може се изјавити жалба Секретаријату за имовинско-правне послове 

грађевинску и урбанистичку инспекцију Управе града Београда , року од од осам дана од дана пријема 
грађевинске дозволе и решења о одобреној изградњи, односно петнаест дана од дана пријема употребне 
дозволе решења.

По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба,  ставља се клаузула 
правноснажности, а по поднетом захтеву странке.
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Уколико старанка изјави жалбу , предмет се доставља надлежном другостепеном органу на 
одлучивање.

У случајевима истека рока важности решења , иста се стављају ван снаге.

3. ОБЛАСТ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

На  основу  Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево ( „Сл.лист Града Београда“ број 
30/2010-пречишћен текст) Градска општина Барајево издаје решења из комуналне области.

Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове  као надлежном органу  подносе се 
следећи захтеви из области комуналних послова  :

3.1.Захтев за издавање  решења  за постављање привремених објеката (киосци, мањи монтажни 
објекти, )- на основу конкурса или лицитације

На основу Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама  
у Београду- Сл.лист града Београда број 31/02-пречишћен текст, 11/2005,29/2007,61/2009, 24/2010, 
10/2011) и Плана постављаља привремених објеката на јавним површинама у београду-подручје  ГО 
Барајево (Сл.лист града Београад број 8/2012);

3.2.Захтев за издавање  решења о постављању привремених покретних објеката (тезге , расхладне 
витрине, конзерватори за сладолед, )- на основу конкурса или лицитације 

На основу Одлуке о постављањутезги и других привремених објеката  покретних привремених 
објеката на јавним површинама  у Београду- Сл.лист града Београда број 31/02-пречишћен текст, 
5/2003,11/2005,29/2007,61/2009, 24/2010, 10/2011

3.3.Захтев за издавање решења за постављање привремених покретних објеката (тезге , расхладне 
витрине, конзерватори за сладолед, )- за време одржавања манифестација; 

На основу Одлуке о постављањутезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама  
у Београду- Сл.лист града Београда број 31/02-пречишћен текст, 5/2003,11/2005,29/2007,61/2009, 24/2010, 
10/2011)

3.4.Захтев за издавање решења о постављању средстава за оглашавање;
На основу Одлуке о оглашавању на територији града Београда Сл.лист града Београда , Број 

29/2007, 34/2009, 16/2010)
3.5.Захтев за издавање решења о постављању  башти угоститељских објеката 
На основу Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама  

у Београду- „Сл.лист града Београда“ број 31/02-пречишћен текст, 11/2005,29/2007,61/2009, 24/2010, 
10/2011) и правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини (Сл.лист града 
Београда број 38/2010)

3.6.Захтев за издавање решења за сечу и орезивање стабала;
На основу Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих  површина („Сл.

лист града Београда“, број 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007-др, 2/2011)
3.7.Захтев за издавање  решења за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и 

површинама у јавном коришћењу (постављање опреме  за игру и рекреацију, жардињере, ...)
На основу Одлуке о комуналном реду („Сл.лист града Београда“,  број 10/2011)

Уз захтеве се плаћа локална административна такса на основу   Одлуке о локалним административна 
таксама („Сл.лист града Београда“,бр. 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/2011, 65/12) или 
Републичка административна такса на основу Закона о републичким административним таксама ( „Сл.
гласник РС“, број 43/03,47/2007, 54/2008,35/2010) .

По примљеном захтеву, врши се преглед приложене  правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева  се тражи допуна исте у примереним 

законским роковима. 
Уколико је потребно прибављање сагласности надлежних органа , захтеви се прослеђују надлежним 

органима
На основу уредне документације издаје се тражено решење у законом прописаним роковима.
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Потврде и уверења издају се у законски прописанимм роковима.
На свако издато решење  може се изјавити жалба у року наведеном у поуци о правном средству у 

решењу.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба,  ставља се клаузула 

правноснажности, а по поднетом захтеву странке.
Уколико старанка изјави жалбу , предмет се доставља надлежном другостепеном органу на 

одлучивање.
Решења престају да важе по истеку временског периода за који су донета.

4. ОБЛАСТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА 

Градска општина Барајево у накнадном поступку (поступку легализације )издаје грађевинску 
дозволу за изградњу, изградњу и употребу  објеката, решење о пријави радова у .

(Односи се на објекте до 800 м2 бруто површине (по ЈУС-у) и претварање заједничких просторија у 
стамбени, односно пословни простор)

По поднетим захтевима за легализацију, Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове  
као надлежни орган  издаје :

4.1.Издавање грађевинских дозвола 
4.2.Издавање грађевинских и употребних дозвоала
4.3.Издавање решења о пријави радова (за помоћне објекте)

Уз захтеве се плаћа Републичка административна такса на основу Закона о републичким 
административним таксама ( „Сл.гласник РС“, број 43/03,47/2007, 54/2008,35/2010) .

По примљеним захтевима , врши се преглед приложене  правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева  се тражи допуна исте у примереним 

законским роковима. 
Уколико је потребно прибављање сагласности надлежних органа , захтеви се прослеђују надлежним 

органима
На основу уредне документације издаје се тражено решење у законом прописаним роковима.
На свако издато решење  може се изјавити жалба у року наведеном у поуци о правном средству у 

решењу.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба,  ставља се клаузула 

правноснажности, а по поднетом захтеву странке.
Уколико странка изјави жалбу, предмет се доставља надлежном другостепеном органу на 

одлучивање.

Документација коју је потребно приложити при подношењу захтева:
Информација о локацији
На основу члана 53. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11,121/12 и 42/13)
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској 

парцели на основу планског документа ( намена, могућност препарцелације, деоба, спајање формирање 
нових грађевинских парцела)

Информација о локацији издаје се обавезно за: 
 - изградњу помоћних објекта, гаража, остава
 - изградња трафо станица 10/04кV или 20/04 Кv  
Уз захтев је потребно приложити:  
- копију плана катастарске парцеле,не старију од шест месеци ( РГЗ-Катастар непокретности, 
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одељење Барајево, ул.Светосавска бр.60);
- решење о одобреној изградњи стамбеног објекта- грађевинску дозволу (уколико се ради о 

изградњи помоћног објекта) 
 - доказ о уплати административне таксе 
Уколико се ради препарцелација у циљу деобе парцеле потребно је доставити и предлог овлашћене 

геодетске радње.  

Локацијска дозвола 
На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11,121/12 и 42/13)
Локацијска дозвола се издаје :
- за објекте за које издаје грађевинска дозвола (стамбени, пословни...) и садржи све услове и 

податке потребне за израду техничке документације у складу са важећим планским документом; 
 - за доградњу објекта
Уз захтев је потребно приложити:  
      - копију плана катастарске парцеле,не старију од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ); 
      - извод из катастра подземних инсталација (РГЗ-Сектор за катастар непокретности-Одељење за 

катастар водова,Београд,ул.Булевар Војводе Мишића бр.39) 
       - доказ о праву својине - лист непокретности (РГЗ-Катастар непокретности, одељење Барајево,ул.

Светосавска бр.60 ) који није старији од шест месеци
       - решење  о промени намене пољопривредног земљишта (Секретаријат за привреде Градске 

управе града Београда,Београд,Краљице Марије бр.1/17); 
       - услови надлежних служби за израду техничке документације: 
(уз пропратни допис овог Одељења захтев се подноси: 
„ЕДБ“ Београд-погон Барајево, ул.Миодрага Вуковића бр.38, 
,,БВК“ Београд, ул.Кнеза Милоша бр.27, 
службено се подноси: Секретаријату за заштиту животне средине Управе града Београда, Београд, 

ул.27.Марта бр.43-45, ) 
       - катастарско-топографски план и идејно решење-пројекат уколико га поседујете-није обавезно; 
       - доказ о уплати административне таксе 

Решење о измени локацијске дозволе због промене имена инвеститора 
На основу члана 141. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11,121/12 и 42/13,)
Уз захтев је потребно приложити:
- правоснажна локацијска дозвола
- доказ о праву својине (лист непокретности (РГЗ-Катастар непокретности, одељење Барајево,ул.

Светосавска бр.60 ) који није старији од шест месеци 
- доказ о уплати административне таксе

Г Р А Ђ Е В И Н С К И     П О С Л О В И 

Грађевинска дозвола 
На основу члана 133,134 и 135. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, број 72/2009, 

64/10, 24/11, 121/12 и 42/13)
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор подноси:
- идејни или главни пројекат у три примерка  са извештајем о изршеној техничкој контроли 
- правоснажна локацијска дозвола (не старија од две године) 
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- доказ о праву својине (лист непокретности (РГЗ-Катастар непокретности,одељење Барајево,ул.
Светосавска бр.60 ) који није старији од шест месеци; 

- доказ о уређењу односа у погледу плаћања  накнаде за уређење грађевинског земљишта – Уговор 
о плаћању накнаде за уређење грађ.земљишта ( Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, 
одељење Барајево, ул.Светосавска бр.2) 

- други докази одређени локацијском дозволом 

Пријава почетка грађења
На основу члана 148. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, број 72/2009, 64/10, 24/11, 

121/12 и 42/13)
Уз захтев је потребно приложити:
 -  правоснажно  решење  о грађевинској дозволи (фотокопију решења) 
 -  доказ о уплати административне таксе
 -  ако је грађевинска дозвола издата на основу Идејног пројекта доставља се и копија извештаја о 

извршеној контроли Главног пројекта 

Решење о одобреном извођењу радова 
На основу члана 145. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, број 72/2009, 64/10 , 24/11, 

121/12 и 42/13)
- Решење за изградњу помоћног објекта ( гаража, остава, септичка јама, бунар, ограда, појединачни     

електродистрибутивни стуб, трафостаница 10/0,4 кВ) 
- за адаптацију објекта 
- за санацију објекта
- за реконструкцију објекта 
- за инвестиционо одржавање  објекта 
-  уклањање препрека за особе са инвалидитетом 
- за промену намене објекта без извођења радова

Уз захтев је потребно приложити:  
за изградњу помоћног објекта 
-   информацију о локацији 
-   доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ); 
-   идејни пројекат у три примерка 
-   доказ о уређивању међусобних односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског 

земљишта - уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Ул.Светосавска бр.2
-  доказ о уплати административне таксе 
  
за адаптацију и санацију: 
-  идејни или главни пројекат са техничком контролом у три примерка 
-  доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ); 
-  правоснажно решења о одобреној изградњи – грађевинска дозвола за постојећи објекат; 
-  доказ о уплати административне таксе 
за инвестиционо одржавање објекта 
-   доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
-   правоснажно решење о одобреној изградњи-грађевинска дозвола за постојећи објекат; 
-   попис радова на инвестиционом одржавању урађен од стране овлашћеног лица са лиценцом
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- доказ о уплати административне таксе 
уклањање препрека за особе са инвалидитетом
-   доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
-  правоснажно решења о одобреној изградњи-грађевинска дозвола за постојећи објекат; 
- идејни пројекат у три примерка 
- доказ о уплати административне таксе
за промену намене објекта без извођења грађевинских радова 
-   доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ); 
-  правоснажно решење о одобреној изградњи изградњи-грађевинска дозвола за постојећи 

објекат;; 
- доказ о уређивању међусобних односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског 

земљишта - уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Ул.Светосавска бр.2
- доказ о уплати административне таксе

Решење о измени грађевинске дозволе због промене имена инвеститора 
На основу члана 141. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12 и 42/13)
Уз захтев је потребно приложити:
- правоснажно решење о одобреној изградњи-грађевинска дозвола 
- доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
- копију плана катастарске парцеле,не старију од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ); 
- доказ о уплати административне таксе 

Решење о измени грађевинске дозволе због промене тех.документације 
На основу члана 142. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12 и 42/13)
Уз захтев је потребно приложити:
- правоснажно решење о одобреној изградњи-грађевинска дозвола 
- Главни пројекат изведеног стања са насталим изменама током грађена са техничком контролом 

у три примерка
- уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Ул.Светосавска бр.2 
- доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
- доказ о уплати административне таксе 

Потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом 
На основу члана 152. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12 и 42/13)
Захтев подноси извођач радова
Уз захтев је потребно приложити:
- геодетски снимак изграђених темеља 
- правоснажно решење о одобреној изградњи-грађевинска дозвола 
- потврда о пријави почетка радова 
- доказ о уплати административне таксе 
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Дозвола о рушењу 
На основу члана 167. и 168. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12 и 42/13)
Уз захтев је потребно приложити:
- главни пројекат рушења у три примерка 
- доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
- посебни услови ( ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес)
- доказ о уплати административне таксе 

Употребна дозвола 
На основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12 и 42/13 )
Уз захтев је потребно приложити:
- правоснажно решење о одобреној изградњи-грађевинска дозвола 
- пријава почетка извођења радова
- доказ о праву својине који није старији од шест месеци (РГЗ-Катастар непокретности,одељење 

Барајево,ул.Светосавска бр.60 ) 
- доказ о уплати административне таксе
Напомена: трошкове комисије за технички преглед сноси инвеститор 

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

1.Одлуком о условима и начину постављања привремених објекта на јавним површинама у Београду 
(„Сл.лист града Београда“ бр.31/02,11/05,29/07,61/09 и 24/10) члана 35 Правилника о постављању баште 
угоститељског објекта на јавној површини („Сл.лист града Београда“бр.   /2010)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА 
БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА - НОВА БАШТА –

Потребна документација за нове баште:
- Захтев за постављање нове баште
- Фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
- Фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта
- Фотокопија Потврде о ПИБ-у
- Техничка документација, у пет примерака
- Доказ о плаћеним таксама

2. Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката (“Сл. лист града Београда” 
бр. 31/02-пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11 

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ ИСПРЕД КИОСКА 
И МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА

-За киоске и мање монтажне објекте доставити одобрење о постављању привременог објекта
-Решење о регистрацији радње-предузећа са ПИБ-ом и матичним бројем
-Фотокопија личне карте подносиоца захтева
-Доказ о уплати административне таксе

3. Одлуке о оглашавању на територији града Београда (,,Службени лист града Београда“, бр.29/07)
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О ОГЛАШАВАЊУ 
-податке о фирми која врши оглашавање
-податке о промоцији
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-доказ о уплати административне таксе
-фотокопија решења о регистрацији фирме

4.На основу Одлуке о комуналном реду (,,Службени лист града Београда,, бр.10/11)
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
-Скицу простора 
-Фотографски приказ места постављања
-Фотографија објекта
-Решење о оснивању Агенције за привредне регистре Републике Србије
-Потврду о извршеној регистрацији Доказ о уплати локалне административне таксе

5.На основу Одлуке о о условима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду (,,Службени лист града Београда“, бр.31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11), 
Плана постављања привремених објеката на јавним површинама Градске општине Барајево („Службени 
лист града Београда“, бр.8/12)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНЕ
-Одлука комисије за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на 

јавним површинама Градске општине Барајево 
-Уговор са Дирекцијом за развој и изградњу ГО Барајево, Ј.П. 
-Скица привременог пословног објекта 
-Решење о оснивању Агенције за привредне регистре Републике Србије
-Потврду о извршеној регистрацији 
-Уговор са пословном банком 
-Доказ о уплати локалне административне таксе
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за урбанизам,грађевинске 
и комуналне послове 

                   ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

На основу члана 53.Закона о планирању и изградњи( „Сл.гласник РС“,бр.72/09,81/09,64/10,
24/11,121/12,43/13 )
 
Информација о локацији је потребна ради:

        1.Изградње објекта (помоћни објекти-гаража,остава,стамбени објекат)
• Подаци о локацији на којој се планира изградња објекта:

         Кат.парцела бр.________________, КО__________________,улица____________________
• Подаци о објекту чија се изградња планира:

         Врста и намена објекта:_________________,габарит_________________________________

         Површина___________________,спратност_________________________________________
• Подаци о постојећим објектима на парцели:

         Врста и намена_________________________,површина______________________________

         Решење о одобреној изградњи бр._________________________________________________

        2.Доградња,реконструкција постојећег објекта 
• Подаци о локацији

         Кат.парцела бр._______________,КО___________________,улица______________________
• Подаци о постојећем објекту :

         Намена_________________,габарит________________,површина_______________________

         Објекат изграђен по решењу бр.___________________________________________________

         Планирана површина дограђеног дела_____________________________________________

         3.Изградња трафо станица 10/04кV или 20/04 кV
• Подаци о локацији
         Кат.парцела бр.___________________________,КО__________________________________ 

         4.Препарцелација (деоба,спајање,формирање нових грађ.парцела)
• Подаци о локацији
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         Кат.парцела бр._______________________,КО_____________________________________

         5.Намена парцеле
• Подаци о локацији

         Кат.парцела бр.__________________________________,КО__________________________
            
         6._____________________________________________________________________________
          
         УЗ ЗАХТЕВ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:  
          1.)Копију плана катастарске парцеле,не старију од шест месеци (РГЗ-Катастар 

непокретности,одељење Барајево);

          2.)Доказ о уплати административне такса
                           
                          Сврха:Општинска административна такса..........................................3650,00 дин.
                          Прималац :Општина Барајево 
 Жиро рачун број:840-742251843-73
          Број модела:97,позив на број одобрења 68010

3.)Уколико се ради препарцелација у циљу деобе парцеле потребно је доставити и предлог 
овлашћеног геометра

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/Назив фирме______________________________________________
ЈМБГ (за физичко лице)/ПИБ (за правна лица,фирму)_________________________
Место и адреса становања_________________________________________________
Телефон________________________________________________________________

Датум подношења захтева Подносилац захтева
______________________ ______________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за урбанизам,грађевинске 
и комуналне послове 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ

На основу члана 54.Закона о планирању и изградњи( „Сл.гласник РС“,бр.72/09,81/09,
64/10,24/11,21/12,43/13 )
 
Локацијска дозвола је потребна ради:

        1.Изградње објекта 
• Подаци о локацији на којој се планира изградња објекта:

         Кат.парцела бр.________________, КО__________________,улица____________________
• Подаци о објекту чија се изградња планира:

         Врста и намена објекта:_________________,габарит_________________________________

         Површина___________________,спратност_________________________________________
• Подаци о постојећим објектима на парцели:

         Врста и намена_________________________,површина______________________________

         Решење о одобреној изградњи бр._________________________________________________
        2.Фазна /етапна изградња
• Подаци о локацији
         Кат.парцела бр.______________,КО_________________,улица_________________________
• Подаци о објекту:
        Врста и намена објекта___________________________,површина_______________________
        Габарит______________________________,спратност_________________________________
 
        3.Доградња,реконструкција постојећег објекта 
• Подаци о локацији

         Кат.парцела бр._______________,КО___________________,улица______________________
• Подаци о постојећем објекту :

         Намена_________________,габарит________________,површина_______________________

         Објекат изграђен по решењу бр.___________________________________________________

         Планирана површина дограђеног дела_____________________________________________
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         УЗ ЗАХТЕВ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:  
          1.)Копију плана катастарске парцеле,не старију од шест месеци (РГЗ-Катастар 

непокретности,одељење Барајево,ул.Светосавска );
          2.)Извод из катастра подземних инсталација (РГЗ-Сектор за катастар непокретности-Одељење 

за катастар водова,Београд,ул.Булевар Војводе Мишића бр.38)ако је у питању доградња није потребно 
доставити извод;

           3.)Доказ о праву својине одн.закупа на грађ.земљишту;
-Лист непокретности-Катастар непокретности,одељење Барајево или
-Извод из земљишних књига-Други општински суд,Земљишно-књижно одељење Палате правде
          4.) Решење  о промени намене пољопривредног земљишта (Секретаријат за привреде Градске 

управе града Београда,Београд,Краљице Марије бр.1/17);
          5.)Услови надлежних служби за израду техничке документације
(„ЕДБ“Београд-погон Барајево,“БВК“Београд,Кнеза Милоша бр.27,Секретаријат за заштиту 

животне средине Управе града Београда,Београд ,27.Марта бр.43-45)
          6.)Катастарско-топографски план и идејно решење-пројекат уколико га поседујете-није 

обавезно; 
         7.)Доказ о уплати административне таксе:
                          Сврха:Општинска административна такса.........................................250,00 дин.
                          Прималац:Општина Барајево
                          Жиро рачун број:840-742251843-73
                          Број модела:97,позив на број одобрења 68010
                           
                          Сврха:Општинска административна такса.
                          Прималац :Општина Барајево 
 Жиро рачун број:840-742251843-73
          Број модела:97,позив на број одобрења 68010
                           Износ зависи од површине објекта:
               За објекте до 30м2............................................................................... 3.400,00 дин.
               Од 31-150м2.......................................................................................... 5650,00 дин.
               Од 151-300м2........................................................................................ 10400,00 дин.
               Од 301-500м2...................................................................................... 13560,00 дин.
               Од 501-800м2....................................................................................... 22580,00 дин.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/Назив фирме______________________________________________
ЈМБГ (за физичко лице)/ПИБ (за правна лица,фирму)_________________________
Место и адреса становања_________________________________________________
Телефон________________________________________________________________

Датум подношења захтева Подносилац захтева
______________________ ______________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

На основу члана 135, 136. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 72/2009, 81/09, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________________________________________________
Спратност објекта________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________

Уз захтев за издавање одобрења инвеститор подноси:
• главни пројекат у три примерка урађен од стране ________________________________
• локацијска дозвола  број 350- _______________ од ____________________
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• други докази одређени локацијском дозволом
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .............................      ,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

Инвеститор
__________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

На основу члана 145. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/09, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013)

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________________________________________________
Спратност објекта________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________

Уз захтев за издавање одобрења инвеститор подноси:
• идејни пројекат у три примерка урађен од стране ________________________________
_____________________________________________________________________________
• решење  о одобреној изградњи објекта број 351- _______________ од__________________
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• други докази
• _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .............................,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

Инвеститор
__________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА

На основу члана 145. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/2009,  
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

 ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________________________________________________
Спратност објекта________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________

Уз захтев за издавање одобрења инвеститор подноси:
• идејни пројекат у три примерка урађен од стране ________________________________
_____________________________________________________________________________
• решење  о одобреној изградњи објекта број 351- _______________ од__________________
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• други докази
• _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .............................        ,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

Инвеститор
__________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

На основу члана 145. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

 
ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________________________________________________
Спратност објекта________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________

Уз захтев за издавање одобрења инвеститор подноси:
• решење  о одобреној изградњи објекта број 351- _______________ од__________________
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или закупа који није 

старији од шест месеци;
• други докази
• _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .............................      ,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

Инвеститор
__________________
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УРБАНИЗАМ, ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ ТЕМЕЉА 
СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ 

На основу члана 152. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

Изградња темеља завршена је на објекту који се  гради на основу:
-решења о одобреној изградњи број    од  године 
-пријаве извођења радова број ______________ од _____________ године 
Главни пројекат за изградњу објекта урађен је од стране ____________________________________

_________________________________

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА
Место____________________Улица ______________________________број   _____
Кат.парцела број _____________________ КО __________________

НАМЕНА ОБЈЕКТА______________________________________________________

ИЗВОЂАЧ  РАДОВА ЈЕ__________________________________________________

ПРИЛОГ:
1. Геодетски снимак изграђених темеља
2. Главни пројекат објекта
3. Доказ о извршеној уплати административне таксе:
• Сврха- Републичка административна такса
Прималац- Република Србија
Рачун број 840-742221843-57
Број модела 97, позив на број одобрења 68010
Износ-  ,00 динара
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
                        (инвеститор-извођач радова)

______________________________
(име и презиме)
______________________________
(адреса)
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,   ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О УКЛАЊАЊУ  ОБЈЕКТА

На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ Улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________________________________________________
Спратност објекта________________________________________________________________
Корисна површина објекта ________________________________________________________
Година изградње објекта __________________________________________________________
РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈЕГ СЕ ОБЈЕКАТ РУШИ 
• Дотрајалост објекта
• Изградња новог објекта
• ______________________________________________
Уз захтев за издавање одобрења инвеститор подноси:
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• копију плана парцеле;
• уверење РГЗ Барајево о евидентирању објекта;
• решење о одобреној изградњи објекта са техничком документацијом (уколико је издато 

одобрење за изградњу)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .............................       ,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА                      
                  ______________________________

            (име и презиме)
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

1. Да је поднет захтев за легализацију објекта под бројем 353-______/________ од 
 _________________ године;
2. Да је поднет захтев за легализацију објекта под бројем 351-______/________ од 
 _________________ године;
3. Да за изградњу објекта није било потребно прибављање грађевинске дозволе;
4. Да je издата грађевинска број ____________________________;
5. Да je издата употребна дозвола___________________________;
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
Уверење се издаје за потребе_________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_
ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ - ОБЈЕКТУ 
Место_____________________ Улица и број_________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________
Намена објекта_________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
Уз захтев за издавање уверења подноси се:
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• копија плана парцеле;
• уверење РГЗ Барајево о евидентирању објекта;
• _____________________________________________________________________________
• _____________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса ....................................        ,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010
2. Сврха: Општинска административна такса.....................................        ,00 динара
  Прималац: Општина Барајево
Жиро рачун број 840-742251843-73
  Број модела 97, позив на број одобрења 68010

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА                  
 ______________________________

(име и презиме)
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

На основу члана 154.155,156. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, број 79/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013)

 
ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
Место_____________________ Улица и број _________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Намена објекта __________________________________________________________________
Габарит објекта __________________________Спратност објекта________________________
Објекат је саграђен на основу решења о одобреној изградњи број 351-_______/______ од 

___________ године и пријаве грађења број 351-_______/_______ од _____________ године
Уз захтев је потребно приложити следећу документацију:
• Доказ о праву власништва или коришћења који није старији од шест месеци
• Геодетски снимак објекта
• Решење о одобреној  изградњи број 351-   /             од   год
• Пријава грађења број  351-_____/ ______ од ____________ године
• Записник  комисије за технички преглед број ___________________________
• Решење о кућном броју ( из Катастра Барајево и не старије од шест месеци )
• Потврду да су темељи урађени у складу са главним пројектом број 351-____/____ од 

________________године
• Доказ о извршеној уплати административне таксе
• Сврха- Републичка административна такса
Прималац- Република Србија
Рачун број 840-742221843-57
Број модела 97, позив на број одобрења 68010
Износ-     ,00 динара

         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
  
________________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ -УКИДАЊЕ РЕШЕЊА

1.   о одобреној изградњи објекта број ______________________________________
2. о одобреној употреби објекта ___________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
Укидање решења је потребно због:
• Промене имена инвеститора
• Промене броја парцеле
• Измене техничке документације
• ____________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ - ОБЈЕКТУ 
Место_____________________ Улица и број_________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________
Намена објекта_________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________

Уз захтев за укидање решења подноси се:
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• решење о одобреној изградњи-употреби објекта са техничком документацијом;
• копија плана парцеле;
• уверење РГЗ Барајево о промени броја парцеле;
• уговор о купопродаји или решење о наслеђивању;
• _____________________________________________________________________________
• _____________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса ....................................____,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010

Подносилац захтева
___________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О  ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У  РЕШЕЊУ

1.   о одобреној изградњи објекта број ______________________________________
2.. о одобреној употреби објекта ___________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
Исправка грешке у решењу је потребна због:
• ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ - ОБЈЕКТУ 
Место_____________________ Улица и број_________________________________________
Кат.парцела број ________________________ КО ____________________________________
Намена објекта_________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
1. ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
2. ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ 
Презиме, очево име и име ________________________________________________________
Јединствен матични број _________________________________________________________
Место и адреса становања ________________________________________________________
Телефон за контакт ______________________________________________________________
Уз захтев за исправку решења подноси се:
• доказ о праву својине (зем.књижни уложак или лист непокретности) или коришћења који 

није старији од шест месеци;
• решење о одобреној изградњи-употреби објекта са техничком документацијом;
• копија плана парцеле;
• уверење РГЗ Барајево о промени броја парцеле;
• уговор о купопродаји или решење о наслеђивању;
• _____________________________________________________________________________
• _____________________________________________________________________________
• доказ о уплати административне таксе
1. Сврха: Републичка административна такса .....................................  _____,00 динара
Прималац: Република Србија
Жиро рачун број  840-742221843-57
 Број модела 97, позив на број одобрења 68010
 2. ослобођено плаћања таксе- исправка се врши по службеној дужности
   
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА                                        

______________________________
(име и презиме)
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

З А Х Т Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

РАДИ ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА - НОВА БАШТА -

1. Подаци о подносицу захтева:

име и презиме __________________________________

адреса _________________________________________

контакт телефон ________________________________

Подносим захтев да ми се у складу са Одлуком о условима и начину постављања привремених 
објекта на јавним површинама у Београду („Сл.лист града Београда“ бр.31/02,11/05,29/07,61/09 
и24/10) члана 35 Правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини („Сл.лист 
града Београда“бр. /2010) одобри постављање баште угоститељског објекта - нова башта у Барајеву 
ул._________________________ на к.п. _______________ КО _____________________.

Назив и адреса правног лица или предузетника који подноси захтев __________________________
________________________________________________

Назив и адреса угоститељског објекта _________________________________________
Време коришћења баште од _________________ до _____________________________
Тип или типови баште  ______________________________________________________

Напомена: Под новом баштом подразумева се башта која се поставља први пут као и башта кодкоје 
је дошло до промена које захтевају измену техничке документације.

2. Прилози:

1.фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
2.фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта
3.фотокопија акта пореске управе за пореско-идентификациони број - ПИБ
4.техничка документација у 6 примерака , коју чине :

- графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њене димензије - волумен и 
положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног 
градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.); опрему јавне површине (клупа, жардињера, 
ђубријера); привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск,телефонска говорница, рекламни 
објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде надјавном површином), који је израђен од 
лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Графички 
приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у размери 1:100.

- пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. aрхитектуре одговорног 
пројектанта и садржи:

- графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих 
елемената који је чине у размери 1:50 - 1:100;

- приказ елемeната баште (цртеж, фотографија, проспект);
- технички опис елемената баште и начина монтаже;
- пројекат прикључка на електроводове у случају загревања електричном енергијом и када се за 
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расвету баште не користи прикључак на електроинсталације угоститељског објекта
- пројекат ТНГ(течног нафтног гаса) инсталације, када је то условљено обезбеђивањем
заштите од пожара.

3. Таксе и накнаде за подношење захтева 
 
Износ таксе _______________________
Број рачуна ________________________ Сврха : локална административна такса
Прималац   ________________________  Позив на број 

  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

З А Х Т Е В
за издавање дозволе о оглашавању

Подаци о фирми која врши оглашавање:

- назив фирме: ___________________________________________________

- седиште фирме:_________________________________________________

- матични број фирме:______________________________________________

- ПИБ: ___________________________________________________________

Услови и време на које се издаје:

- траса кретања:___________________________________________________
- димензије паноа:__________________________________________________
- места задржавања:________________________________________________
- време у коме се врши оглашавање:__________________________________

Подаци о лицу које врши оглашавање:

1.
- име и презиме:________________________
- адреса :______________________________
- ЈМБГ: ________________________________

2.
- име и презиме:________________________
- адреса :______________________________
- ЈМБГ: ________________________________

3.
- име и презиме:________________________
- адреса :______________________________
- ЈМБГ: ________________________________

Доказ о уплати административне таксе:

Сврха: Локална административна такса....................3220,00 динара
Прималац: Градска општина Барајево
Жиро рачун број: 840-742251843-73
Број модела:97, позив на број одобрења 68010
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

______________________
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
тел: 011/8301-382;
011/8302-105 лок: 112 
адреса: Светосавска 2, Барајево
    

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА

1. Подаци о подносицу захтева:

  
име и презиме/пословно име адреса контакт телефон

2. Потребна документа за подношење захтева :

1 Одлука комисије за одређивање  корисника локација за постављање привремених објеката 
на јавним површинама Градске општине Барајево (фотокопија) 

2 Уговор са Дирекцијом за развој и изградњу ГО Барајево, Ј.П. (фотокопија) 
3 Скица објекта (оверена од стране овлашћеног лица) 
4 Решење АПР (матични број и ПИБ) – (фотокопија) 
5 Лична карта   (за физичка лица) – (фотокопија) 
6 Овлашћење за заступање ( за правна лица) – (фотокопија) 
7 Бр.текућег рачуна подносиоца захтева,
назив пословне банке 
8  Доказ о уплати административне таксе 

3. Такса и накнаде за подношење захтева:        
   
Износ таксе 7.035, 00
Број рачуна 840-742251843-73
Сврха локална административна такса
Прималац Градска општина Барајево
Модел   и позив на број  97  
 68010

     4.  Рок за прегледање предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима:

-  3 радна дана од дана пријема захтева; 
-  Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, поднесак се одбацује на 

основу члана 58. ЗУП-а („Сл.лист СРЈ“, број 33/97, 31/01) и („Сл.гласник РС“ , бр.30/10);
- Потписивањем овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се документација којом 

располажу организационе јединице Управе прибавља по службеној дужности.

потпис подносиоца захтева
_______________________
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ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

З А Х Т Е В
за издавање дозволе о постављању привремених покретних објеката

Подаци о фирми :

- назив фирме: ___________________________________________________

- седиште фирме:_________________________________________________

- матични број фирме:______________________________________________

- ПИБ: ___________________________________________________________

Услови и време на које се издаје:

- Место постављања:______________________________________________
- Величина објекта:_______________________________________________
- Намена :________________________________________________
- Површина која се заузима:__________________________________
- Време коришћења места:____________________________________
- Радно време:______________________________________________

Потребна документа:

- Лична карта (за предузетнике)
- Решење о регистрацији (матични број и ПИБ)
- Потврда о плаћеној административној такси

Административне такса:
Сврха: Локална административна такса.................... 1610,00 динара
Прималац: Градска општина Барајево
Жиро рачун број: 840-742251843-73
Број модела:97, позив на број одобрења 68010

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

______________________
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Ово решење је правноснажно дана __________ 2013.године
      ________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА           
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО         
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Број: 351-2907/2013
22.01.2013. године 
Барајево, ул. Светосавска број 2, соба број 3
Тел. 8302-115/112, 8301-382
Факс: 8302-444

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Барајево, 
решавајући по захтеву Василије Петровић из Брајева, улица Светосавска број 2907 , ЈМБГ 
29072907290729, а на основу члана 135,136 и 140. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11), члана 192.  Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 
33/97, 31/01), и Правилника о садржини и начину издавања грађевинске дозволе («Сл.гласник 
РС»,бр.93/11), издаје      

                                                         ГРАЂЕВИНСКУ  ДОЗВОЛУ

1.ОДОБРАВА СЕ изградња стамбеног објекта инвеститору Петровић Василију из Барајева, 
улица Светосавска број 2907, на локацији у Барајеву, улица Светосавска број  , кат.парцела број 2010/3 
КО Барајево.

Подаци о  објекту:
Намена: стамбени
Габарит: 15,45 м x  13,70м
Спратност:Су + П 
Бруто површина објекта: 323,56  м2

Нето површина објекта:   276,81 м2

Саставни део решења је:
1.Главни архитектонско-грађевински пројекат,пројекат водовода и канализације и 

електроинсталација  који је урадило DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADJEVINARSTVO 
I USLUGE LEP IZGLED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOČĆU LAZAREVAC, 
MILOVANA LAZAREVIĆA 2.

    
Одговорни пројектанти су:
-за  архитектонски-грађевински пројекат и пројекат  водовода и канализације : Милош Томовић, 

д.и.а лиценца број : 300 G007 08
-за пројекат конструкције: Жељко Јокић, д.и.г. лиценца број: 310 H646 09
-за пројекат електроинсталација: Миoдраг Стојковић , д.и.е.  лиценца број 350 0993 03

2.Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта стамбене објекта  који је 
урадио QUADRO DESIGNING DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, 
PROCENE I OBRADU PODATAKA LAZAREVAC, NIKOLE VUJAČIĆA 7/10

Одговорни пројектанти за  израду техничке контроле су:
-за архитектонско-грађевински пројекат и пројекат водовода и канализације Марија Томашевић, 
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д.и.а, лиценца број 310 5455 03
-за пројекат електроинсталација Мирослав Божић, д.и.е. лиценца број: 350 C495 05

3.Елаборат енергетске ефикасности објекта који је урадио QUADRO DESIGNING DOO 
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, PROCENE I OBRADU PODATAKA 
LAZAREVAC, NIKOLE VUJAČIĆA 7/10

              Одговорни пројектант је:
               -Марија Томашевић,д.и.а. лиценца број 381 0301 12

            4.Извештај о извршеној техничкој контроли Елабората енергетске ефикасности објекта 
који је урадила SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU PROJEKATA ROTRING MINIĆ MIODRAG 
PREDUZETNIK LAZAREVAC, DUŠANA VUKOTIĆA 19

              Одговорни пројектант за израду техничке контроле:
               -Тијана Маринковић, д.и.г лиценца број: 381 0347 12 

            5. Локацијскa дозволa број 350-2907/2012 од 28.11.2012.године коју је издало Одељење 
за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Барајево правноснажно 
30.11.2012.године .

Предрачунска вредност радова је 6.480.809,00 динара  из новембра месеца 2012.године

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова у року од две године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска 
дозвола.
Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском 
инспектору пријави почетак грађења објекта,осам дана пре почетка извођења радова.

О б р а з л о ж е њ е

 Инвеститор Петровић Василије  из Барајева,  поднео је овом Одељењу захтев за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу  стамбеног објекта под бројем 351-2907/2013 од 21.01.2013.године .

Уз наведени захтев инвеститор је приложио следећу документацију : 
-Доказ о праву власништва – препис листа непокретности  број 2907 за КО Барајево;
-Решење о локацијској дозволи бр:350-2907/2012 од 28.11.2012.године коју је издало Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Барајево.
-Техничку документацију :
1.Главни архитектонско-грађевински пројекат са пројектом  водовода и канализације и 
електроинсталација у три примерка;
2.Извештај о извршеној техничкој контроли Главног пројекта  стамбеног објекта;
3.Елаборат енергетске ефикасности за стамбени објекат;
4.Техничка контрола елабората енергетске ефикасности за стамбени објекат;  
-Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, број 77675/263-II-3 од 
12.12.2012. године;
-Потврду Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП , број 79253/552907-V-7 од 
18.02.2012.године;
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Увидом у приложену документацију констатовано је да иста испуњава услове за издавање 
траженог одобрења па је решено као у диспозитиву на основу члана 135,136,  и  140.  Закона о 
планирању и изградњи  и члана 192. Закона о општем управном поступку. 

  Републичка административна такса по тарифном броју 1. и 165. Закона о републичким 
административним таксама ( „Сл.гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 53/04, 42/05, 61/05, 
101/05, 42/06, 47/2007, 54/2008, 5/09, 54/09,35/10,50/11,70/11 и 55/12) је наплаћена на захтев путем 
уплатнице.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за 
имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда у року од 8 
(осам) дана од дана пријема Решења а преко овог Одељења или непосредно другостепеном органу.
Поднесак жалбе се таксира са 380,00 динара административне таксе.

Решење доставити:
-инвеститору,
- грађевинској инспекцији; 
- Дирекцији за грађ.земљиште и изградњу Београда;
- Дирекцији за развој и изградњу градске општине Барајево;
- архиви;
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12. Преглед података о пруженим услугама

Извештај о раду за 2014.годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

-за период од 01.01.2014.год. до 31.12.2014.год.

Одељење за општу управу врше послове који се односе на: унапређење организације рада и 
модернизацију Управе Градске општине Барајево, припрему и израду нормативних аката и аналитичких 
материјала из делокруга Управе,праћење законитости и ефикасности рада Управе градске општине 
Барајево у оставаривању права и обавеза грађана и извештавање надлежних органа, издавање уверења 
о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица, послови 
писарнице –пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама,послове архиве 
и експедиције , овере потписа,преписа и рукописа,издавање и регистрација радних књижица , рад на 
аутоматској обради података за потребе Управе ГО Барајево  у целини, одржавање информационог 
система , пружање стручне помоћи корисницима рачунарске опреме,вођење јединственог бирачког 
списка грађана, попис становништва, послове месних канцеларија у оквиру Одељења за општу управу,                                                                                                                                          
ради нацрте одлука из своје области које разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје 
и информације из оквира послова одељења, као и друге послове у складу са законом , Статутом Града и 
одлукама градске општине.

Послови писарнице

Примљено,отворено,прегледано,шифровано и заведено у бројчане картоне-активну картотеку- 
4436 предмета

Заведено у књигу рачуна- 1252 пошиљки
Заведено у књигу поште на личност- 1742 пошиљки
Заведено у регистар жалби 159 и обрађено кроз компјутер.
Примање предмета кроз интерну доставну књигу од референата свакодневно.
Подизање поште-разних пошиљки у пошти свакодневно
Разношење примљене и заведене поште по органима свакодневно.
Пружање обавештења странкама. 
Убацивање свих примљених предмета у компјутер свакодневно,а укупно прву половину године  

4436 предмета.
Развођење предмета компјутерски свакодневно.
Заведено у књигу експедоване поште обичне и препоруке за све органе 8884.
12. Вођење евиденције о примљеним часописима и листовима.
Израда месечних и годишњег извештаја о раду писарнице

Послови архиве

И извештајном периоду примљено,разведено и архивирано је 2422 предмета.Укупно је обрађен 
361 предмет, и то:

75 захтева за увид у списе предмета,издавање преписа и фотокопирање предмета,
286 предмета је издато референтима на реверс.
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Овера потписа , преписа и рукописа

Послови овере потписа,преписа и рукописа обављају се у Инфо центру у оквиру Одељења за општу 
управу . За наведени период извршено је укупно 9520 предмета овере потписа,преписа и рукописа  , 
издато 397 радних књижица и 510 потврда о животу.

Одржавање рачунара и рачунарских система 

Обављени су послови у оквиру редовног одржавања рачунара и рачунарских система. Сви 
постављени захтеви од стране управе  су на време и у потпуности испуњени. Постигнута је максимална 
искоришћеност постојећих хардвера и софтвера, као  и мрежно повезивање свих рачунара на начин који 
највише одговара функционисању Управе градске општине и свих њених организационих јединица . 
Извршена је набавка најфункционалнијих и најповољнијих  хардвера и  софтвера за потребе Управе градске 
општине Барајево.Постигнут је бржи проток АДСЛ-а за све кориснике интернета у Градској општини. 

Аутоматска обрада података

Редовни послови из области АОП –а су ажурираље бирачких спискова и обрада података за 
писарницу.

Бирачки спискови

   
Укупно је обађено 574 управна предмета, и то:
378 бриасања из бирачког списка,
35 уписа у бирачки списак,
32 измене из бирачког списка,
31 упис у посебан бирачки списак,
18 захтева за гласање у иностранству,
9 разних обавештења.
 
Наведени предмети су окончани у року доношењем решења или закључка. Сва наведена решења 

су правоснажна.    

Послови одбране

И извештајном периоду радило се на пословима израде плана функционисања градске општине 
Барајево, плана мобилизације градске општине у случају непосредне ратне опасности, ванредних прилика 
и рата као и плана попуне МТС и људства Управе градске општине Барајево.          

 
Послови месних канцеларија

У месним канцеларијама се обавља пријем поднесака за Управу Градске општине Барајево, врши 
се пријем грађана и дају се потребна обавештења. Врши се овера потписа,преписа и рукописа,издају се 
потврде о животу и издржавању.Обављају се стручни и административни послови за потребе месних 
заједница и њихових органа.Издају се уверења о чињеницама о којима се у месним канцеларијама води 
службена евиденција и експедује се пошта у изузетним случајевима.Обављају се послови припреме 
бирачког места за одржавање избора, као и провере на терену чињеница у вези ажурирања пробног 
бирачког списка. Попуњавају се обрасци за регистрацију пољопривредних газднстава и врши попис 
непокретности на територији МК.Раде се административни послови у вези са пословима одбране и 
ванредним ситуацијама,издавају се  уверења за иностране пензионере, отварају се радне књижице( МК 
Вранић), прикупља се документација од грађана са неевидентираним прикључцима за воду , ради замене 
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водомера од стране ЈКП „10.Октобар“, у сарадњи са Београдским водоводом (МК Вранић) .Прикупљeна 
je помоћ у храни и одећи за угрожене и расељене грађане Обреновца и околних места ,током мајских 
поплава ,евидентирани грађани Обреновца који су боравили у Вранићу за време поплава ,рефакције за 
регистроване пољопривреднике, обављају се послови секретара Месне заједнице.

Шефови Месних канцеларија контролишу  поделу бесплатних оброка корисницима Градског Центра 
за социјални рад на три пункта-Манић,Насеље Гај и Мељак, а у складу са Протоколом о сарадњи који 
је закључен између Управе ГО Барајево, Градског Центра за социјални рад и Секретаријата за социјалну 
заштиту.

Извештај о раду Одељења за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове 
прериод 01.01. 2014. године до 31.12. 2014. године 

 
У складу са прописаним обавезама подносимо Скупштини општине Барајево извештај за период од 

01.01. 2014 . године до 31.12. 2014. године о раду Одељења за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске 
послове.

 Према интерној евиденцији у извештајном периоду код овог Одељења евидентирано је 
укупно 474 нових предмета и то 340 управних и 134 вануправних предмета. 

1. Из области имовинско-правних и стамбених односа у извештајном периоду примљено  је у рад 
укупно 58 нових предмета. Од тога 45 управних и 13 вануправних предмета. Решено је и предато архиви 
42 управних предмета, а 3 предмета су у раду и сви вануправни предмети. За два управна предмета 
упућена је иницијатива надлежном органу Града Београда сагласно члану 32. Одлуке о начину поступања 
са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна 
својинска овлашћења („Сл. лист Града Београда“ бр. 36/2014). Након доношења одлуке по иницијативи, 
уколико иницијатива буде прихваћена поступак ће бити спроведен, а уколико иницијатива не буде 
прихваћена списи предмета ће бити достављени надлежном органу Града Београда на даљу надлежност. 
У предмету бр. 360-19/2014 који није завршен подносиоцу захтева Тиквеџији Даринки је упућен позив да 
допуни свој захтев. 

Списи свих предмета се скенирају у целини пре предаје архиви што омогућава лакши надзор и 
реконструкцију у случају губитка списа. У извештајном периоду укупно је скенирано 657 нових предмета 
и 135 грађевинских дозвола, решења о одобреном извођењу радова и решења о измени решења о 
одобреној изградњи која су достављена од Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, 
а скенирано је и 65 предмета из ранијих година који се односе на имовинско-правну област. Издавани су 
подаци о истим свим заинтересованим лицима, укључујући и Агенцију за реституцију (отворено 6 нових 
предмета у вези са евиденцијом).

У складу са одредбама Закона о јавној својини и упутствима Градске управе Града Београда врши 
се ажурирање података у евиденцији непокретности у јавној својини Града Београда, чији су корисници 
Градска општина Барајево или јавна предузећа и установе које су основали град или општина.  

2. Према писаном извештају који су доставили комунални инспектори у извештајном периоду је 
евидентирано укупно 345 нових предмета, и то 269   управних и 76 вануправних. Од управних предмета 
решено је и предато архиви 300   предмета а  45 предмета је још увек у раду. Комунални инспектори су 
у извештајном периоду поднели 28 пријава суду за прекршаје. Принудно је извршено 28 решења, што је 
резултирало врло великим процентом добровољног извршења решења комуналних инспектора. 

3. Према писаном извештају грађевинског инспектора у извештајном периоду евидентирано је 
укупно 65 нових предмета. Од тога је 26 управних и 39 вануправних предмета. Још увек је раду 6 управних 
и 20 вануправних предмета. Наведени предмети су оформљени: по пријави 48 и по службеној дужности 
17. Грађевински инспектор је у извештајном периоду донео укупно 7 решења, сачинио је 68 записника, 28 
контролних записника, донео је 11 закључака о прекиду поступка, 11 закључака о обустави поступка, 19 
закључка о ненадлежности, 7 закључака о дозволи извршења, 1 затворено градилиште, 12 обавештења, 
25 извештаја (наведени акти се односе и на предмете из претходног прериода). Урадио је и 94 записника 
о елементарним непогодама, а обављао је и послове на утврђивању података о активним клизиштима. 

У извештајном периоду преузете су копије дигиталног катастарског плана (ДКП-а), и орто-фото 
снимци из различитих епоха од Републичког геодетског завода ради израде Географског информационог 
система (ГИС-а) Барајева.
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ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ЗА ПЕРИОД  01.01.2014 год. - 31.12.2014 год.

УРБАНИЗАМ
На основу Одлуке о промени Статута ГО Барајево („Сл.лист града Београда“ Бр.30/2010-пречишћен 

текст) ГОБарајево издаје Грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката 
линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју,издаје информације о локацији и 
локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града.(односи се 
на објекте до 800м2 бруто површине по ЈУС-у и претварање заједничких просторија у стамбени,односно 
пословни простор.

Преглед предмета у 2014г.:
                                                           укупан број              у раду               решено

Локацијске дозволе                              31                              9                           22
Локацијске дозволе/архивирано/        21                                                          21
Информације о локацији                   163                              3                         160

Информације о локацији
/архивирано/                                          73                                                          73

Потврда пројекта парцелације
поднети захтеви                                      6                             1                             5

Потврда пројекта парцелације
/архивирани предмети/                           5                                                            5

Укупно                                      299         13     286

У току је израда плана генералне регулације за центар Барајева. 

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
У оквиру ове области Одељење је вршило послове Управе који се односе на: 
Уређење развоја ком.делатности (доношење Решење о постављању привремених и покретних 

објеката, уклањању дрвећа...)
Одређивање назива улица
Припрема и израда предлога прописа и аката који доноси општина.

Преглед предмета у 2014г.:
                                                           укупан број              у раду               решено

Решења о привременим обј.          1                                                             1

Решења о пос. покретних обј.        8            8



Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

77

Промена назива улица                   1            1

Уверења                                           3            3

Дописи, обавештења и 
информације                         25           25

Информације                         3              3

Израда планова                               1                                                             1

Припрема извештаја                       7                                                              7

Нацрт одлука                                   2                                                             2

Ургенције                                          3                                                             3

Укупно          54         54

ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
У оквиру ове области Одељење је вршило послове Управе који се односе на: 
Решавање захтева за лег.објеката – давање обавештења да објекат може да се легализује, давање 

обавештења о допуни захтева, издавање решења о одобреној изградњи објеката, издавање грађ.и 
употребних дозвола;

Издавање грађевинских дозвола у редовној процедури;
Издавање решења о одобреној изградњи (за изградњу помоћних објеката, извођење радова на 

инвестиционом одржавању објеката, адаптација и санација објеката...)
Издавање потврда о завршетку темеља
Издавање употребних дозвола 
Издавање решења о одобреном уклањању објеката;
Издавање решења о промени имена, тех.документације, статуса објеката у већ издатим решењима 

о одобреној изградњи или употреби објеката;
Припрема и израда предлога прописа и аката које доноси општина.
Односи се на објекте до 800 м2, бруто површине (ЈУС-у) и претварање заједничких просторија у 

стамбени, односно пословни простор.
     Преглед предмета у 2014г.:
                                                                 укупан број              у раду               решено
-грађевинске дозв. нови објекти              24            3   21

-решење о одобр.извођ. радова              32           7   25

      -пријава радова                                       21                                                  21
      -закључци                                                   3                                                        3
     -обавештења                                              8                                                        8
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     -извештаји статистици                             12                                                      12
-пријаве завршетка темеља                     2                            2

-употребне дозволе          51                51

        -решење о формирању комисије            
      за технички пријем објеката                   55                                                       55                    
-решења о уклањању обј.                         4        4

-Решења о промени имена у грађ.доз.     
и закључци о исправци          97      97
        
-Уверења, дописи, изв.        114                114

-Обустава поступка                   5                    5

-Поступци по жалби                   1                                                       1

-Решења по члану 145                             19                                                       19                  
Укупно          448    10        438

НАПОМЕНА:
Осим послова из надлежности одељења рађено је и на контроли захтева на процени штете након 

мајских поплава

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Легализација 2013/2014 
-примљено 312 предмета

Издато грађевинских дозвола-63

Обавештење о могућности 
Легализације                            -538

Закључак о одбацивању         - 0 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРАВНУ ПОМОЋ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

I - ПРАВНA ПОМОЋ:

Послови правне помоћи обухватају:

пружање правне помоћи грађанима ради остваривања и заштите њихових права давањем усмених 
савета или састављањем писмених поднесака којима се покреће или утиче на ток судског и управног 
поступка, као и других поступака пред надлежним органима;

 састављање уговора, изјава, заваештања, пуномоћја и друге послове.  

На пословима правне помоћи за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године, по захтеву 
странака, састављено је  190  писмених поднесака и то:

 А- у грађанско правним стварима :

 тужбе-----------------------------------------------------     124
 жалбе-----------------------------------------------------       19
 предлог за извршење----------------------------------       09
  уговор----------------------------------------------------       04
  иницијални акати за покретање ванпарничног
поступка------------------------------------------------------  04
  остало-----------------------------------------------------      29 

Б   -у кривичним стварима:

оптужни предлог--------------------------------------         02
кривична пријава----------------------------------------       03

Ц- дата су 255 усмена савета

Сходно Одлуци о пружању правне помоћи, у случајевима у  којима се не примењује чл. 8. Одлуке, 
правна помоћ је пружена уз накнаду, сходно чл. 6. и 7. наведене Одлуке.

II - ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
 
Послови заштите и унапређења родне равноправности обухватају послове пружања помоћи у 

остваривању и унапређењу положаја жена у свим сегментима живота, као и друге послове сходно члану  
39. Закону о равноправности полова, којим је прописана обавеза  органа јединица локалане самоуправе, 
да у оквиру своје надлежности обезбеђује равноправност полова и остваривање једнаких могућност.

 У  предеметном периоду пружена је заштита и помоћ у остваривању и унапређењу положаја жена, 
пре свега иницирањем судских поступака  ради заштите од насиља у породици. Такође пружена је помоћ у 
поступку остваривња социјалне заштите социјално угроженом становништву. По захтеву у оквиру послова 
заштите и унапређења  родне равноправности састављено је укупно 74 писмених поднесака и то:
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тужбе---------------------------------------------------56,
жалбе --------------------------------------------------12,
кривичне пријеве------------------------------------02
остало--------------------------------------------------04
усмених савета --------------------------------------183

III- УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ

А-Управно-правни послови борачко-инвалидске заштите  обухватају:

  спровођење управног поступка по захтеву странка или службеној дужности;

  праћење и проучавање стања у области борачко-инвлаидске заштите.

У предметном периоду управно-правни послови борачко-инвалидске заштите обављани су редовно 
и у складу са редовним активностима, а у оквиру надлежности, решавајући о правима и обавезама:

издато је 29 уверења о подацима о којима овај орган води службену евиденцију а тичу се остварених 
права из области борачко инвалидске заштите;

донета су 2. решење о накнади погребних трошкова у случају смрти корисника месечног новачног 
примања;

донета су 3. решења о помоћи у случају смрти ратних војних инвалида;
донето је 7. решења о престанку права услед смрти корисника;
донето је 14 решења о усклађивању (превођењу) права на месечно новчано примање;
донето је 1 решење о признавању права на породичну инвалиднину;
донето је 1. решење о усклађивању прва на породичну инвалиднину
издато је 19 легитимација   (књижица) за повлашћену вожњу војних инвалида;  
ради утврђивања чињеница од значаја за одлуку у поступку службено лице је код 4. корисника  

извело доказ увиђајем на лицу места у циљу утврђивања промена у породичним и имовинским приликама.
из разлога промене места пребивалишта, а по захтеву странке 3 списа предмета су упућена месно 

надлежном органу;
из разлога промене места пребивалишта, Одељењу је достављен 1 предмет на даљу надлежност.
ради остваривања права из обаласти борачко-инвалидске заштите Републичком Фонду ПИО је 

упућено   17 дописа за доставу података из њихове надлежности;
упућен је 21 дописа Агенцији за привредне регистре са захтевом за достављање података о 

корисницима;
упућен је  21 дописа Пореској управи експозитура Барајево са захтевом за достављање података о 

којима орган води службену евиденцију. 
свакодневно ажурирање података у јединственој евиденцији Борци Србије.

Б Финансијско-књиговодствени послови борачко-инвалидске заштите обухватају:

послове формирања финансијско-књиговодствених предмета;

 требовање средстава за исплату и исплата новчане накнаде признатог права корисника борачко-
инвалидске заштите;

 послове евиденције и администрације.
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У оквиру финансијско-књиговодствених послова у предметном периоду највећи део обављених 

послова односи се на припрему и реализацију исплата новачних 
примања корисника борачкo-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.
надлежном министарству и градској управи достављено је по 12 захтева за средства за редовне 

месечне исплате инвалидских принадлежности.
извршено је 12 редовних месечних исплата месечног новчаног примања, као и 12 исплата права 

допунског материјалног обезбеђења и приоритетне заштите;

Исплата се врши на два начина:

уплатом на текући рачун корисника и
поштнском упутницом на кућну адресу,
За 8 корисника права на борачи додатак  исплату борачког додатка врши надлежно минстарство, а 

сва потребна документација за потребе министарства, припрема се у одељењу,

Од надлежног министарства, требована  су средства и реализована исплата:
накнаде за помоћ у случају смрти  ратног војног инвалида за 3 корисника;
 накнада погребних трошкова услед смрти корисника парава на месечно новчано примање за 2 

корисника

Поштанској штедионици је достављено: 

налози за исплате инвалидских примања,
спискови исплата примања по основу борачко-инвалидске заштитие.
обрачуната исплата и достављени налози за исплату законске обавезе издржавања.

Надлежом министарству достављен је и завршни рачун за период од 01.01.2013. године па до 
31.12.2013. године, као и извештај о исплатама усклађених износа права на месечно-новчано примање.

Секретаријату за социјалну заштиту достављен је извештај о потребним средствима за исплату 
једнократних помоћи породицама палих бораца и иста је реализована.

На захтев 9. корисника права издата уверења о просечним примањима из обалсти борачко-
инвалидске заштите.

Сходно програму јединствене евиденције корисника брачко-инвалидске заштите на територији 
Републике Србије свакодневно се врши унос података од значаја  за право.

IV- УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ВЕЗАНИХ ЗА РАДНЕ 
ОДНОСЕ

Послови радних односа обухватају послове:

1. оглашавања слободних радних места;

2. обрађивање конкурсне документације;

3. израду нацрта одлуке о избору и нацрт решења о пријему у радни однос;
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4   израду нацрта  решења о разврставању и распоређивању запослених;

5. израду нацрта уговора о привремено-повременом вршењу послова и уговора о делу.;

6.послове пријаве и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање, као и пријаве чланова 
породица запослених на здравствено осигурање;

7.   издавање уверења из радних односа;

8. израда нацрта решења о годишњим одморима, плаћеним одсуствима, солидарним помоћима, 
јубиларним наградама и породиљским одсуствима запослених;

9.вођење радне листе за све запослене, израде извештаја и табела за статистику и послове пријаве 
запослених за полагање државног стручног испита. 

У наведеном периоду, у оквиру  управно-правних послова и послова кадровске евиденције 
запослених, везаних за радне односе,  обрађено је:

75 решења о коришћењу другог дела годишњег одмора за 2013. годину;
85      решења о годишњем одмору за 2014. годину;
1 решење о сразмерном годишњем одмору;
1 захтев за споразумни раскид радног однос због одласка у пензију;
2 решења о престанку радног односа;
31 пријава и одјава за осигурање,
7 Правилника о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Управи ГО Барајево,
10 решења о разврставању, 

1 одлука о потреби расписивања огласа за пријем у радни однос на одређено време (замена до 
повратка запосленог са боловања), 

2 пријаве на конкурс,
1 одлука о избору кандидата,
3 решење о пријему у радни однос на одређено до повратка запослене са боловања,
32 уговора о привременом – повременом вршењу послова,
7 решења о распоређивању,
85 решења о измени решења о распоређивању;

22 упута на блок-нставу,
6 извештаја о присутности незапосленог лица Националној служби за запошљавање по месецима 

за период јануар-јун 2014. године,
обрађени су и достављени извештаји о успешно обављеној стручној пракси Националној служби 

за запошљавање,
3 закључка за плаћање накнаде за полагање државног стручног испита,
9 решења о додели солидарне помоћи запосленима,
6 захтева за сагласност за ново запошљавање,
8 уверења из радних односа,
6 решења о плаћеном одсуству,
1 одлука о додели јубиларне награде,
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50 решења о прековременим сатима,
1 потврда о исплаћеној јубиларној награди,
14 пријава за полагање државног стручног испита,
4 овлашћење за регистрацију моторног возила ГО Барајево,
2 обавештење за Управу Града Београда,
 1 овлашћење, захтев и прјава за рад у Централном регистру обавезног социјалног осигурања,
2 решење о одобравању породиљског одсуства,
1 обавештење управне инспекције о редовном надзору;
1 овлашћење за Одељењењ за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове за решавање 

предмета, који се односе на доделу средстава за обнову објеката ошетећених услед поплава;
1 молба за тумачење упућена Министарству државне управе и локалне самоуправе;
1 приговор запосленог;
1 решење ради посебне неге детета;
1 уговор о сарадњи са Градском управом у области личног стања грађана, вођења матичних књига 

и изборних права;
ажурирање базе података запослених у Управи ГО Барајево,
ажурирање података у вези са коришћеним данима годишњег одмора за све запослене и достава 

података начелницима одељења.

У наведеном периоду извршена је обрада контролних спискова за издавање маркица за оверу 
здравствених књижица, преузимање маркица из РЗЗО и овера здравствених књижица  запослених и 
чланова породица. Предузете су све радње на 

пријави и одјави запослених на обавезно социјално осигурање, као и пријава и одјава чланова 
породица запослених на здравствено осигурање.

V- ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Послови Повереника за избегла и интерно расељена лица обухватају послове који се односе на:

1. утврђивање статуса избеглих и прогнаних лица;

2. административне послове везане за вођење евиденција  и издавање одговарајућих уверења и 
потврда о статусу. 

У периоду 01.01.2014.-31.12.2014. године послови повереника за избегла и интерно расељена лица 
обављани су редовно и у складу са редовним активностима.

издато је 12 решење о престанку статуса избеглог лица , која су неопходна ради издавања личних 
докумената Републике Србије,

издато је 36 потврда за интерно расељена лица помоћу којих се остварује право на социјалну и 
здравствену заштиту,

у предметном периоду  на територији Градске општине  Барајево пријављена су 2 лица прогнана 
са територије  КиМ, а издато је 9 сагласности за прелазак на територију Градске општине Барајево. Са 
териотрије Републике Хрватске и Федерације БИХ примљена је пријава за 1 лице, а у односу на једно лице 
дата је сагласност за прелазак на територију друге општине;

у сврху остваривања различитих права издато је 6 потврда о животу;
донете су 4 појединачне одлуке којима је одбијен захтев за издавање нове легитимације,
донете су три одлуке о жалби на рад Комисије за доделу помоћи,
Услед тешке материјалне ситуације поднета су и одобрена 4 захтева за  новчану помоћ;
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Комесаријату за избегла и интерно расељена лица достављен извештај о средствима за помоћ у 
огреву и новчаној помоћи током 2013. године;

У марту месецу 2014.године започет је пројекат за доделу помоћи у грађевинском материјалу за 
интерно расељена лица у вредности од 10.000.000,00 динара (десет милиона динара). Захтев за доделу 
помоћи поднеле су 51. породица од којих су одобрена 31. Ради реализације пројекта увиђајем на лицу 
места утврђено је стање ствари као основ за одлуку о захтеву. Максимално одобрени износ по захтеву је 
440.000 динара. Добијена помоћ је уручено током новембра месеца 2014. године, а права и обавезе су 
регулисана Уговором о сарадњи,  

 током избора на територији Косова и Метохије примљени су захтеви ради остваривања бирачког 
права. Изборно право су оствариле 64 особе од којих је 41 особа гласала. 

У септембру месецу  за 25 породица интерно расељених и избеглих  лица одобрена је помоћ у 
огреву у новчаној противувредности од 15.000 динара,

за 25 породица је уплаћен појединачан износ од 15.000,00 динара у циљу помоћи при лечењу 
куповином потебних медикамената. 

Рад повереника за избегла и интерно расељена лица се одвија кроз свакодневну комуникацију са 
Комесаријатом за  избеглице и миграције Републике Србије.

VI- ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,  КУЛТУРЕ  И СПОРТА

Послови из области образовања, културе и спорта се односе на:

1.  праћење стања о оржавању и опремању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа;

2.  праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у 
основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља чије дете није 
благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм у складу са Законом;

3.  организовање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног школског 
програма на удаљености већој од 2 км и ученика основних школа на удаљености од 4 км од седишта 
школе;

4.  организовање превоза ученика на републичка и међународна такмичења;

5. у сарадњи са школама послови праћења стања и предлагање мера активности на заштити и 
безбедности деце, односно ученика у време остваривања образовно-васпитног рада и других активности.;

6. сарадња са културно-уметничким друштвима, установама из области културе и клубовима;

7. израда нацрта програма развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја 
спорта на нивоу града;

8. обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских такмичења од општинског 
значаја. 

У периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године у оквиру послова из области образовања, културе и 
спорта обављени су следећи послови:

- На основу члана 154. Закона о прекршајима (‘’Службени Гласник РС’’ број 101/2005, 116/2008 и 
111/2009) и члана 163. Закона о основама система образовања и васпитања поднето је 12 прекршајних 
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пријава против родитеља чија деца не похађају редовно наставу. (Одељење прекршајног суда у Барајеву је 
доставило 16 решења о изрицању одговарајуће казне лицима против којих је покренут поступак)

- На основу члана 77. став 1. тачка 13. Статута града Београда (‘’Службени лист града Београда’’ 
број 39/8, 6/10 и 23/13) и  Одлуке о критеријумима и разврставање деце ометене у развоју и начину рада 
Комисије за преглед деце ометене у развоју (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 16/08) месечно се надокнађују трошкови 
за куповину маркице 

за повлашћени превоз деци и њиховим пратилаца. Потврде се издају на основу приложене 
документације која подразумева:

потврду о упису у неку од специјалних школа,
решење о категоризацији или решење интерресорне комисије,
извод из матичне књиге рођених, 
фотокопије личне карте пратиоца,
фотокопију повластице

Месечно се изда 10 потврда за допуну електронске картице ‘’БУС-ПЛУС’’ у укупноммесечном износу 
од 25.430 динара за 6. деце и њихове пратиоце.  Такође општина надокнађује трошкове превоза детета 
чији степен инвалидности захтева превоз аутомобилом у  укупном  месечном износу од 10.000,00 динара.

- ГО Барајево финансира и смештај ученика у школи ‘’Свети Сава’’ Умка и Центру за смештај и 
дневни боравак деце и омладине а укупни месечни трошкови, за 4 детета  износе  117.068,00 динара.

- На основу Закон о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гласник РС’’ број 72/09) 
и Закона о предшколском васпитању и образоваљу (‘’Службени гласник РС’’ број 18/10), формирана је 
Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету 
и ученику на 

иницијативу Градске управе Града Београда. Сталне чланове Комисије чине стручна лица Центра 
за социјални рад, Одељење у Барајеву, Дома здравља ‘’ДР Милорад Вељковић’’ и ОШ ‘’Павле Поповић’’.

Комисија је примила 16 захтева за покретање поступка процене за дете чији су родитељи проценили 
да је потребно похађање специјалне школе. Поступак процене способности детета је трајао 25 дана и 
обухватао је:

прикупљање и анализу релевантне докуменатације којаподразумева мишљење стручних лица 
(педагога, психолога, психијатра, логопеда, васпитача)

теренски рад (обилазак породице и утврђивање услова у којим дете живи),
разговор са дететом од стране чланова комисије.

- ГО Барајево је  ђацима првацима са територије ГО Барајево поконила 240  сликовница под називом 
‘’ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ’’ , чији је садржај  упознавање са основним саобраћајним прописима.

- Сходно надлежностима издато је 112 потврда о просечном месечном приходу по члану породичног 
домаћинства подносиоца захтева у сврху остваривања права на стипендије или домски смештај.

- Сходно Одлуци о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
градске општине Барајево  (‘’Службени лист града Београда’’ број 26/2014 и Одлуци о начину финансирања 
пројеката невладиних организација на 

територији градске општине Барајево (‘’Службени лист града Београда’’ број 26/2014), у 
поступцима доделе средстава из буџета Градске општине Барајево пружена је сва потребна организциона 
и административно техничка помоћ.
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- Активно учешће у реализацији манифестације ‘’Дани европске баштине’’ са темом историјат 
школских институцију подразумевало је  израду паноа са сликама школа и одговарајућим текстом и 
њихово постављење у холовима средње и основне школе у Барајеву, основне школе у Вранићу и галерији  
Центра за културу у Барајеву.

Сва документација је заведена и архивирана.

VII- ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ ИНТЕРЕСА МЛАДИХ
(КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ)

Послови заштите интереса младих  односе се на подстицање младих да се организују, удружују и 
учествују у друштвеним токовима, прикупљање информација од интереса за младе и активности везане 
за непосредно ангажовање младих у спровођењу акција и пројеката.

   У периоду 01.01.2014 па до 31.12.2014. године  послови заштите интереса младих (Канцеларија 
за младе) обављани су редовно и у складу са редовним активностима и обухватају:

 свакодневни рад са децом на рачунарима КЗМ,

на сајту КЗМ, свакодневно су објављивани  конкурси, владиног и невладиног сектора, који 
младима пружају могућност афирмације у свим сегментима живота, а пре свега могућност едукације и 
запошљавања и то:

-     БЕОГРАДСКЕ ОТВОРЕНЕ ШКОЛЕ 
-     SKIMUN 2014;
-     КАРИЕРНО ВОЂЕЊЕ
-    СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПИСАЊЕ ТЕКСТОВА’’ОТВОРЕНЕ
      КОМУНИКАЦИЈА’’
ARHINTON НА ТЕМУ ‘’УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКИХ КРОВОВА И 
УРБАНИХ ЏЕПОВА’’
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕ О ЖЕНАМА-КОНКУРС ЗА ТЕКСТОВЕ 
      ИЛИ ВИДЕО СНИМКЕ ОД 5 ДО 15 МИНУТА
БЕСПЛАТНИ СПОРТОВИ
ВОЛОНТЕРИ ОБРЕНОВАЦ

У циљу унапређења рада Канцеларије и сарадње са Канцеларијом за младе Града Београда и 
Градских општина координатор канцеларије је присуствовала организованим семинарима и то:

ВОЛОНТЕРИ ОБРЕНОВАЦ
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ‘’МЛАДИ НА ЧЕЛУ ЕВРОПСКЕ ПОЛИТИКЕ’’
КОНФЕРЕНЦИЈА О КОРПОРАТИВНОМ ВОЛОНТИРАЊЕУ,
ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ’’ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ’’
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦИОНАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2025.
РАДИОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ ПОВОДОМ ДАНА МАЛАДИХ

У Циљу унапређења сарадње са организацијам цивилног друштва са територије Градске општине 
Барајево Канцеларија је учествовала у хуманитарним пројектима удружења ‘’НАДА ЗА ДЕЦУ’’ посетом 
школама и домовима за смештај деце ометене у развоју. 

 Канцеларија пружа техничке услуге Високој школи  ПЕП која даје могућности стицања високих 
звања. Школа активно учествује у акцијама прикупљања помоћи за децу.
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Канцеларија за младе маладима узраста од 15д 30 година даје могућност бесплатног коришћења 
рачунара током радног времена канцеларије и у том циљу координатор даје потребну помоћ корисницима.

VIII- ПОСЛОВИ СИТУАЦИОНОГ  И КОНТАКТ ЦЕНТРА

Ситуациони и контакт центар је намењен за пријаву и решавање проблема грађана Барајева 
праћањем стања на територији Градске општине Барајево, прикупљањем и прослеђивањем информација 
свим релевантним субјектима ради брзог и ефикасног реаговања у свим ситуацијама путем сигурне и брзе 
комуникације између Управе ГО Барајево, МУП-а, комуналне полиције, ватрогасаца, јавних предузећа и 
установа.

У оквиру послова ситуационог и контакт центра путем сервиса ‘’48 сати’’ свакодневно су примане 
пријаве и примедбе везане за комуналне, саобраћајне, урбанистичке и дуге проблеме. Надележним 
одељењима и службама, за решавање 

пријављених проблема, прослеђиване су пријаве и на исте је благовремено одговарано. Укупно је 
примљено 37 пријава од којих се :

 12 односи на уличну расвету, 
   4 на питање асфалтирања улица,
   3 на питања аутобуских стајалишта,
   7  на питања у вези водовода и канализације,
   5 на питање дивиљих депонија,
   1 пријава везана за урбанизам;
    5 примедби
 
У оквиру Одељења за друштвене делатности и правну помоћ Управе Градске општине Барајево сви 

послови се обављају у роковима прописаним Законом и другим прописима.
На основу овлашћења Начелника Управе Градске општине Барајево начелник Одељења за 

друштвене делатности и правну помоћ предузима управне радње и решава у управним предметима.
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И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ

У периоду од 01.01.- 31.12.2014.године

У Одељењу је укупно ангажовано 10 извршилаца ( 2 извршиоца су тренутно на дужем боловању ). 
Са високом стручном спремом је 8 извршилаца, а 2 су са средњом стручном спремом. Једна од обавеза 
сваког радника је и рад на сопственој едукацији и унапређењу знања и вештина, односно учешће на 
радионицама и тренинзима које имају за циљ унапређење рада и квалитетније пружање услуга грађанима. 

У Одељењу се обављају послови у складу са  Статутом Градске општине Барајево и Одлуком о 
унутрашњем уређењу Управе. Одељење за привреду врши послове који се односе на област опште 
пољопривредне проблематике, послове из области туризма, праћење прописа из области приватног 
предузетништва и давање информација, издавање потврда и уверења раније регистрованим приватним 
предузетницима. Прати стање и предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине на свом 
подручју, спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју 
у складу са актима града, стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја 
са природним лековитим својствима, стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и 
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Прати стање и 
звештава Председника градске општине о угроженим местима на територији градске општине Барајево 
у  циљу учествовања градске општине у заштити и спасавању људи, материјалних и комуналних добара 
и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица у складу 
са законом и актима града и предлаже Председнику градске општине ажурирање решења о образовању 
штаба за ванредне ситуације и прати његову реализацију. Ради Нацрте одлука из своје области које се 
разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова 
одељења, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. 

Организациону целину у оквиру Одељења представља Канцеларија ѕа локални економски развој. 
Канцеларија за локални економски развој приказује свој извештај засебно.

Општински штаб за ванредне ситуације

Решењем председника Градске општине Барајево број 06-21/2014 од 27.јуна 2014. године Одељење 
за привреду одређено је да обавља административно-техничке  и стручне послове за Општински штаб за 
ванредне ситуације. 

Самим тим Одељење је у потпуности узело учешће у реализацији активности планираних Годишњим 
планом рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2014. годину, укључујући и административно-
техничке  активности везане за ванредну ситуацију у мају 2014. године и пружило логистичку подршку 
специјализованом тиму Управе за ванредне ситуације задуженом за уклањање неексплодираног убојног 
средства заосталог из бомбардовања 1999. године у Липовици .

Припремљен је Предлог решења о саставу Општинског штаба за ванредне ситуације за седницу 
Скупштине и исти је усвојен 30.12.2014. године. Одређени су координатори за специфичне оперативне 
активности ( пожари и рушевине, клизишта, зимска служба и поплаве ). 

Током 2014. године настављене су активности  на усаглашавању и припреми одређених законом 
обавезних докумената у спровођењу обавеза у области заштите и спасавања, усаглашавање процедура и 
успостављање сарадње са надлежним органима Управе за ванредне ситуације, и то: 

Наставак активности  око израде и усаглашавања Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите;

Учествовање у доношењу Плана и Програма развоја система заштите и спасавања;
Остваривање непосредне сарадње са Управом за ванредне ситуације у Београду , другим државним 

органима, привредним друштвима и другим правним лицима;
Сарадњу са суседним  општинама на плану деловања у условима ванредних ситуација и 

усклађивање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са плановима заштите и спасавања 
суседних општина;

Учествовање у усклађивању планова заштите и спасавања са градским планом ;
Припремање предлога  оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање;
Учествовање у обезбеђивању телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и 
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спасавања и система Службе раног осматрања, обавештавања и узбуњивања;
Учествовање у изради  Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Праћење опасности и обавештавање становништва о опасностима и предузимању превентивних 

мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
Учествовање у набавци и одржавању средстава за узбуњивање и учествовање у изради студије 

покривености система јавног узбуњивања за територију ГО Барајево;
Организовање и развијање личне и колективне заштите;
Учествовање у формирању јединице цивилне заштите опште намене;
Припремање предлога  Годишњи плана рада  за 2015.годину. 
Припремање предлога Годишњег Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације  за 

2014. годину.
Припремљена је Информација о организованости заштите од пожара на територији Градске 

општине Барајево и предузимање сталних превентивних мера заштите од пожара, посебно у тренутку 
пољских пожара и летњој сезони. 

 Крајем године припремљен је и одржан  састанак са субјектима планирања а у вези израде 
плана рада штаба за ВС, обавезе субјеката у вези примене закона о ванредним ситуацијама, обавезе 
субјеката у вези примене уредбе о обавезним средствима и опреми за личну,узајамну и колективну 
заштиту од елементарних непогода и других несреће као и обавезе субјеката по одредбама Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Београда.

Како би се створили неопходни услови за доградњу постојећег система осматрања, раног 
упозоравања, обавештавања и узбуњивања становништва, покренут је  поступак реновирања и активирања  
,,Ситуационог центра“,  уз пуну сарадњу са Управом за ванредне ситуације у Београду. 

 Реализација осталих наведених активности захтевала је изворе финансирања за  развој, 
изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања који до данас нису довољно јасно дефинисани 
а ,,Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општинa и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду односно градским општинама  у 2014.години нису била опредељена 
средства за област ванредних ситуација.

 У току 2014 године штаб за ванредне ситуације ГО Барајево одржао је 5 седница ( мајска 
седница је одржана у 12 делова) .У току тих седница донето је: 109 закључака, 8 препорука и 21 наредба.

 За потребе Општинског штаба припремљени су извештаји и информације о раду формираних 
комисија на евидентирању причињене штете у току мајских поплава. 

 Грађани су преко писарнице Органа управе предали 71 захтев за санацију и надокнаду штете 
на стамбеним и помоћним објектима и прилазним путевима. Због штета на пољопривредним добрима 
поднето је 58 захтева од стране пољопривредних произвођача. Обављени су послови и активности на 
прикупљању потребне документације за реализацију уредби о државној помоћи за обнову стамбених 
објеката и привредних субјеката.

 Свакодневно су електронском поштом достављани извештаји и информације Оперативном 
центру и Управи за ванредне ситуације у Београду, Канцеларији за помоћ поплављеним подручјима и 
ресорним министарствима.

Припремљена су и достављена 4 редовна квартална извештаја Управи за ванредне ситуације о 
реализацији активности из области заштите и спасавања.

Припремљена су и достављена надлежним органима 3 извештаја – пресек стања о предузетим 
активностима у области заштите и спасавања и састанцима Општинског штаба за ванредне ситуације.

Уклањање НУС-а
Успешно су реализоване активности  у складу са одбреним ,, Планом припрема и рализације 

претраживања, детекције, откопавања, проналажења  и  уклањања  НУС на територији Градске општине 
Барајево подручје Липовачке шуме-Ковачевац. Активности су реализоване у периоду од 08.10  до 
22.10.2014, године. 

Комплетан посао реализован је по предходно добијеној сагласности власника  катастарксе 
парцеле Икић Милорада, а у вези обављања припремних радова од стране ЈКП „10 Октобар“ које су се 
односиле на санацију терена пре и после уклањања НУС-а. На наведеној локацији тим за НУС извршио је 
потребна мерења 14.10.2014 године,сагледавањем ситуације и проценом стања. Дана 21.10.2014.године 
представници Сектора за ванредне ситуације, Управа за цивилну заштиту,Одељење за неексплодирана 
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убојна средства Министарства унутрашњих послова Републике Србије извршили су откопавање, 
проналажење и уклањање НУС на поменутој локацији.  По окончаном поступку укинуто је дежурство 
ангажованом људству.

 Стручно-оперативни тим за зимско одржавање путева је организовао дежурство и вршио 
координацију активности са првенствено са ЈКП и Ластом, али су и остали субјекти имали своје обавезе и 
стављени у приправност. У сарадњи са Домом здравља припремљен је списак пацијената на дијализи, а 
са Центром за социјални рад списак старачких домаћинстава. Општинска организација Црвеног крста је 
извршила припреме за евентуалну расподелу пакета хране и ћебади старачким домаћинствима у случају 
већих падавина и завејаности одређених делова територије Општине.

 
Реферат пољопривреде
У току 2014. године обављене су следеће активности у оквиру реферата пољопривреде:

Предавања из области пољопривреде
У сарадњи са Пољопривредном стручном и саветодавном службом „Космај“ из Младеновца 

одржано је више предавања из области пољопривреде. Предавањима је у фебруару, априлу и децембру  
присуствовало око 60 пољопривредних произвoђача. Предавање су одржали стручњаци стручне и 
саветодавне службе из Младеновца и Института за кукуруз Земун Поље, Института за ратарство и 
повртарство из Новог Сада и фирме Агроуник која се бави производњом микробиолошких ђубрива.  
Тематски су била везана за актуелне радове у пољопривреди ,као и за новитете у семенском, садном 
материјалу и репроматеријалу.      

У сарадњи са Пољопривредном стручном и саветодавном службом „Космај“ из Младеновца, 
Пољопривредним факултетом из Земуна и Агенцијом за безбедност саобраћаја организовано је предавање 
на тему „Безбедност саобраћаја у пољопривреди“. Предавању је присуствовало око 30 пољопривредних 
произвиђача.

Одржавање атарских путева
У првој половини 2014. године са представницима Секретаријата за пољопривреду града Београда 

извршен је обилазак  атарских путева. Припремљен је Извештај о уређењу атарских путева на подручју 
градске општине Барајево у 2013. години и Извештај о утрошеним средствима за уређење атарских путе
ва.                                                                                                                                                                

Послови у оквиру Комисије за израду Програма уређења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града београда за 2014.

Реализоване су активности  у оквиру Комисије за израду програма за израду уређења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда:

Обилазак терена са радницима Секретаријата за привреду града Београда и пољопривредницима 
који су били заинтересовани за узимање пољопривредног земљишта у државној својини  у закуп.

Одређивање тржишне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини 
Израда Програма уређења пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину.
(Идентификација парцела пољопривредног земљишта у државној својини на катастарским 

подлогама  у Служби за катастар непокретности у Барајеву, штампање делова катастарских подлога на 
којима се налазе идентификоване парцеле,израда одговарајућих табела и скица

У току је израда Програма за 2015. годину.
Непосредан рад са пољопривредним произвођачима

Приликом регистрације и пререгистрације помоћ је потражило око 400 пољопривредних 
произвођача.

Објављене Уредбе о остваривању права на основне подстицаје у биљној производњи у 2014. 
години, Правилник о остваривању права на регрес за гориво у 2014. години, Правилник о остваривању 
права на регрес за ђубриво у 2014. години и Правилник о остваривању права на субвенцију за товну јунад,  
допринеле су да се попуни  око 1.000 различитих захтева за субвенције и повраћај дела средстава за 
куповину механизације и опреме ( субвенције по кошници за пчеларе, субвенције за товну јунад, повраћај 
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дела средстава за подигнуте вишегодишње засаде, за купљену механизацију и опрему за пољопривредну 
производњу и сл. )

      5. Заштићено природно добро „ ТРИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА“
 
 Израдом програма неге и заштите три храста лужњака за 2014.  годину добијена су средства 

у износу од 650.000 динара која се утрошена  током године за организовање чуварске службе, радове 
на  кошењу, крчењу и уклањању смећа  са локалитета, одржавању сајта , постављању летњиковца на 
локалитету, набавку горива за косилицу и неопходног алата и сл.

Редовно је вршена координација са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда и 
Заводом за    заштиту животне средине Републике Србије.

 У ноћи 23.08.2014. године услед невремена стабло храста лужњака број 2 изваљено је из 
корена. Обавештене су надлежне службе и органи. На лице места излазили су и стручњаци Шумарског 
факултета из Београда.

6.   Припремање и реализација емисија о пољопривреди на Радио Барајеву

Емисије које су тематски везане за различите области пољопривреде (ратарство, повртарство, 
сточарство, воћарство итд) у највећем броју су снимане током пролећних месеци када су најинтензивнији 
радови у пољопривреди. За сваку област у емисијама су гостовали  представници института  и других 
установа које се баве пољопривредом или су уско везани за послове пољопривреде.

Емисија се емитује недељом у 11 сати.

        7. Евиденција штета на поплављеним пољопривредним површинама
  
Током маја месеца 2014. обилне кише су изазвале штете на  пољопривредним површинама. 
 Комисија за утврђивање штете на пољопривредним парцелама извршила је обилазак свих 

поплављених  површина. Обрађено је 59 пријава и извршена процена штете на усевима.
Спроведене су активности на расподели семенског кукуруза и дизел горива у координацији са 

Пољопривредном стручном и саветодавном службом из Младеновца . Расподелама је присуствовао и 
управни инспектор из Министарства локалне управе.

  
        8. Манифестација „Барајевски медењак“

Барајевски медењак је манифестација која се одржава трећу годину за редом другог дана Васкрса 
у порти цркве Свети Сава у Бараеву у организацији Пчеларског друштва из Барајева и Градске општие 
Барајево. Ове године манифестација је одржана у понедељак 13.04.2014. године. Учешће је узео велики 
број излагача меда и производа од меда, као и пчеларске опреме. Након манифестације у Великој сали ГО 
Барајево одржано је предавање за пчеларе. 

      9. Прикупљање и ажурирање података
  
Непрекидно се врши прикупљање и ажурирање података о индивидуалним пољопривредним 

газдинствима са подручја Општине.

10. Такмичење у приносу кукуруза

 Такмичење је организовано и реализовано у октобру 2014. године. 
 У такмичењу је учествовало 15 пољопривредних произвођача са подручја општине Барајево 

који се баве производњом кукуруза.
 У оквиру службе и реферата пољопривреде организовано је прикупљање узорака  кукуруза 

и обрачун приноса на основу узетог узорка. 
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11. Радионице и семинари

Привредна комора Београда у сарадњи са разним установама као што су: СКГО, Задружни савез 
Србије, Републички завод за статистику, Привредна комора Србије, итд организовала је округле столове , 
радионице и семинаре о пољопривреди. 

У Шапцу је у новембру органозивана радионица „Израда локалних програма руралног развоја „ у 
организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

12.  Противградна заштита

Од ове године противградна заштита је у надлежности Центра за ванредне ситуације. У сарадљи 
са колегама извршен је обилазак противградних станица у циљу праћења оперативног стања станица и 
стрелаца. Припремљена је информација о протиградној заштити за седницу Скупштине ГО Барајево.

 13. Израда пројеката

У току 2014. године пружена је одговарајућа стручна помоћ Средњој пољопривредној школи из 
Барајева, Удружењу „Добро село“ из Бождаревца и Удружењу пчелара приликом израде пројеката.

Реферат привреде

Настављен је рад на изради  привредне карте Барајева и електронска обрада података, која је у 
мају привремено прекинута због обављања послова за  Општински штаб за ванредне ситуације.

Даване су информације странкама о потребној документацији и процедури за регистрацију 
самосталних предузетничких радњи. 

Издата су 64 уверења о обављању делатности за регулисање права на пензију.
Редовно су припремани месечни извештаји о раду сваког запосленог, као и извештај о раду за 

2013. годину.
Настављена је сарадња са цивилним сектором и невладиним организацијама. Пружена је помоћ 

Центру за унапређење друштва, Удружењу «RE:Crafts» - кластер за ревитализацију старих заната, Удружењу 
«Нада за децу», Удружењу «Центар за едукацију Горинка», Удружењу « Међу пријатељима ». Организовани 
су састанци и договори на нивоу више удружења ради остварења заједничких активности.

Попуњен је Годишњи упитник и достављен Канцеларији за људска и мањинска права везано за 
прикупљање података о имплементацији Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији.

У оквиру Одељења обављани су и други послови по налогу надлежних органа и захтеву ресорних 
министарстава.
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Извештај о раду за период од 01.01.2014. - 31.12.2014. год. 
Канцеларије за локални економски развој,

при Одељењу за привреду 

Организација рада и обезбеђење ефикасног обављања послова унутар Канцеларије за локални 
економски развој

Координација административно-техничких послова из области локалног економског развоја
Пружање стручне помоћи извршиоцима послова у Канцеларији
Сарадња са институцијама и установама, значајним за спровођење Стратегије одрживог развоја 

Градске општине Барајево 2010-2020.

Пројекат ‘’Успостављање система геронто услуга на територији Градске општине Барајево’’ - 
припремљен и достављен Concept note-a

 Пројекат финансира Европска унија, а исти је намењен социјалној инклузији најугроженијих 
група, кроз развој разноврсних социјалних услуга у заједници. Јавни позив за учешће на конкурсу је 
рестриктиван.

 Општи циљ пројекта је успостављање одрживог система геронто услуга на локалном нивоу.
 Специфични циљеви пројекта су: 
1. Пружање одрживих локалних услуга социјалне заштите за кориснике;
2. Јачање партиципативног односа између корисника услуга социјалне заштите и других значајних 

актера;

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА

за период од 01.01.-31.012.2014.године

Кабинет председника општине обавља: стручне, оперативне, организационе и административно-
техничке послове за потребе председника општине, пријем, обраду и распоређивање поште и осталих 
материјала председника општине, води евиденцију предмета и осталих докумената и прати извршење 
донетих аката; обавља послове сазивања, припремања  материјала за одржавање колегијума, комисија 
и савета председника општине и осталих материјала о којима одлучује председник општине; обавља 
послове протокола везаних за званичне пријеме и посете председнику општине, као и организацију 
пријема грађана, конференција за штампу, међународне и међуопштинске сарадње; разматра представке, 
притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и обавештава грађане; решава захтеве за давање 
информација од јавног значаја.

У извештајном периоду Кабинет је примио  и обрадио 304 предмета, који су се углавном односили 
на захтеве за решавање комуналних проблема, захтеве за доделу средстава, давање информација од јавног 
значаја(укупно 8) и остало. Обрађено је 87 захтева социјално угрожених грађана за доделу једнократне 
новчане помоћи.

У оквиру Кабинета председника општине образован је Одсек за информисање,  за вршење послова 
који се односе на: правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа општине; организовање 
конференција за новинаре за потребе органа општине и јавних предузећа; организовање информисања 
у ванредним ситуацијама; одржавање и уређивање интернет презентације општине; израда аналитичких 
материјала о јавном информисању; уређивање, издавање и дистрибуција општинског гласила“Барајевски 
гласник“; давање мишљења и одобрења за употребу грба и заставе општине и припрема и праћење аката 
везаних за употребу грба и заставе општине; чување фото и остале документације из делокруга рада.

У извештајном периоду запослени у Одсеку за информисање су пратили, забележили и 
фотографисали све значајне активности председника општине, седнице Скупштине и њених тела, 
седнице Општинског већа, културне и спортске догађаје. Ажуриран је Информатор о раду ГО Барајево, а 
у циљу информисања грађана штампа се „Барајевски гласник“, припремају разни штампани материјали 
за потребе општине.Одсек сарађује са Службом за комуникацију и координацију односа са грађанима 
Управе града Београда(Беоком сервис) и одговорено је на 153 питања.
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3. Побољшање квалитета живота старих лица и активно укључивање у друштвени и културни живот 
заједнице.

 Циљне групе су: лица старија од 60 година и незапослене жене.
 Очекивани резултати пројекта: 
1. Успостављен систем геронто службе на територији општине Барајево;
2. Отворен Клуб за старе.
 Кључне активности:
1. Успостављање и развијање геронтослужбе;
2. Оснивање и опремање Клуба за стара лица.
 Консултације су обављене са свим заинтересованим странама, уз добијену апсолутну 

подршку у припреми пројекта и великој исказаној  мотивисаности свих актера да активно учествују у 
имплементацији пројекта у циљу успостављања одрживог система.

 У циљу квалитетне припреме Concept-note, одржани су састанци (2 састанка) у просторијама 
Геронтолошког центра Београд, ради прецизирања видова сарадње на припреми предлога пројекта 
и дефинисања сарадње на реализацији пројекта. У оквиру припреме предлога пројекта, намењеног 
социјалној инклузији најугроженијих група, кроз развој разноврсних социјалних услуга у заједници, за 
пројекат ‘’Успостављање система геронто услуга на територији Градске општине Барајево’’, припремљен 
Concept note je достављен Делегацији Европске Уније у Србији.  

 Циљна група су и незапослене жене у Барајеву. Критеријум за одабир наведене циљне групе: 
жене са минимум  III степеном стручне спреме, које су  пријављене на Тржишту рада НСЗ (Национална 
служба за запошљавање) у Барајеву. Пројектом се предвиђа ангажовање 10 лица на пословима помоћи у 
кући уз претходну обуку и добијање сертификата за обављање ових послова. Реализација пројекта директно 
ће утицати на побољшање квалитета живота корисника услуга геронто службе, чиме ће се остварити 
очекивана корист пројекта. Обзиром да је сама припрема пројекта заснована на реално сагледаним 
потребама корисника услуга, поткрепљена квалитативно- квантитативним подацима, реализација истог и 
мере активности, којима ће се постићи одрживост, допринеће побољшању идентификованих потреба. 

 На основу захтева Делегације Европске Уније у Републици Србији за доставу додатне 
документације у циљу детаљнијег разматрања Concept note за улазак општине у ужи избор, исти је у 
правовременом року припремљен и прослеђен. Делегација Европске Уније у Републици Србији, до истека 
2014. године, није упутила захтеве општинама апликантима за доставу додатне документације, нити дала 
обавештење о даљим активностима усмереним ка евалуацији пројектних предлога.

Пројекат Привредне коморе Београда, Конфиндустрије Србије, Привредне коморе Таранта, 
кластера DIPAR и RETE TRE.E

Израда Студије изводљивости

 Одобрен пројекат ће бити реализован у сарадњи са Привредном комором Београда, 
Конфиндустријом Србије, Привредном комором Таранта, кластером DIPAR и RETE TRE.E. Представници 
кластера DIPAR и RETE TRE.E, су на основу достављених упитника и исказаних интереса општина, 
заинтересовани да о свом трошку израде студије изводљивости за  општине Уб, Лазаревац и Барајево. 
Потписивању Уговора о сарадњи је претходио велики број састанака са партнерима на пројекту, уз 
континуирану комуникацију, доставу захтеване документације, низ консултација, временског трајања 
више од годину дана.

 На састанку, одржаном 08. јула 2014. године, у просторијама Градске општине Барајево, 
донешена је коначна Одлука о изради студије изводљивости за управљање отпадом.

 15. октобра 2014. године, на штанду ECOFAIR, потписан је Уговор о сарадњи између 
италијанске асоцијације Rete TRE.E и Градске општине Барајево. Уговором, Rete TRE.E се обавезао да изради 
Феасибилитy студију изводљивости за санацију једне депоније; Феасибилитy студију изводљивости за 
територијални мониторинг путем сателита и Феасибилитy студију изводљивости за систем диференцираног 
прикупљања фракције органског чврстог комуналног отпада и за постројење за трансформацију у компост.  
 Поменути италијански партнери су окупљени у оквиру асоцијације Rete TRE.E и чине их 26 фирми 
Региона Пуље, које раде у секторима: циклус отпада, циклус отпадних вода, санације, обновљиви извори 
енергије (биомаса, соларна енергија, енергија на ветар, хидроенергија, итд.) и енергетска ефикасност.

 Израду Студије изводљивости финансираће италијански партнери на пројекту, Кластер 
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DIPAR и RETE TRE.E.

Програм ‘’Подршка локалним самоуправама у процесу европских интеграција’’
САЛАР, Краљевина Шведска

 Градска општина Барајево је одабрана за спровођење истраживања тренутног стања у 
јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) из области: регионалне (кохезионе) политике, на основу посебно 
дефинисаних критеријума: географски положај, укупан број становника, степен развијености, доступност 
и искуство у пројектима, финансираним из фондова ЕУ. СКГО је крајем 2011. год. отпочела спровођење 
Програма ‘’Подршка локалним самоуправама у процесу европских интеграција’’, који финансира Краљевина 
Шведска. У оквиру овог Програма, током 2013. године је започета анализа утицаја процеса приступања 
Србије ЕУ на локалне самоуправе. Уз подршку партнера на пројекту, Асоцијације локалних власти и 
региона Шведске (САЛАР) и ангажованих експерата, СКГО је  припремила анализе из различитих области. 
Током 2014. год., СКГО је наставила са израдом анализе за остала преговарачка поглавља, релевантна за 
градове и општине у Србији, између осталог из области кохезионе политике ЕУ - преговарачко поглавље 
22: Регионална политика и координација структурних елемента, у којој СКГО, као представник локалне 
самоуправе, учествује у раду преговарачке групе за ово поглавље.

 У циљу израде документа ‘’Анализа утицаја процеса приступања Србије Европској Унији 
у области регионалне (кохезионе ) политике ЕУ’’, спроведено је истраживање, на основу упитника и 
интервјуа са појединим јединицама локалне самоуправе. Овај део документа заснива се на спроведеном 
истраживању које је обухватило одређен број градова и општина. Налази су формулисани у три целине: 
стратешки оквир, припрема пројеката и финансирање и институционални капацитети. Спроведено 
истраживање, генерално је потврдило веома ограничене институционалне, административне и 
финансијске капацитете локалних самоуправа са аспекта захтева кохезионе политике. Поред тога, уочено 
је да су јединице локалних самоуправа различито приступиле одређеним решењима у овој фази када су им 
на располагању ИПА и буџетска средства што ће, уколико се не унапреди, несумњиво отежати апсорпцију 
постприступних средстава. 

Овлашћени увозник и дистрибутер Philips расвете
Израда елабората за пројекте јавног осветљења за основне школе

 У просторијама Градске општине Барајево, 2. децембра 2014. године, одржан је састанак, 
на коме су представници компаније, која је овлашћени увозник и дистрибутер Philips расвете, компанија 
Благојевић д.о.о., представила референце, резултате досадашњег пословања и партнере. Састанку су 
присуствовали директори основних школа у Барајеву и Вранићу, високо руводство општине и начелници 
одељења.

 Компанија Благојевић је преко деценију и по, овлашћени 
увозник и дистрибутер Philips сијалица, а програм Philips светиљки, увози и 
дистрибуира од самог почетка пласмана наведеног асортимана у нашој земљи. 
 Овлашћени увозник и дистрибутер Philips расвете је у својој презентацији, понудио комплетна Philips 
светлосна решења, као једног од највећих и технолошки најнапреднијих произвођача канцеларијског, 
комерцијалног и спољашњег осветљења, од пројектовања осветљења за све врсте објеката до испоруке 
оригиналних Philips производа. Трошкови електричне енергије могу бити значајно смањени на два начина: 
једноставном заменом сијалица у постојећој инсталацији или избором предности које пружају најновија 
решења у новој инсталацији. Заменом постојећих сијалица одговарајућим Philips ниже снаге, смањиће се 
рачуни за утрошену електричну енергију без смањивања нивоа осветљености. 

 Састанку, oдржаном у Општини Барајево је претходила конференција ‘’Бизнис енергетске 
ефикасности у Србији’’ (Београд, 20.11.2014. год.).

 На састанку у Градској општини Барајево је постигнут договор о изради бесплатних елабората 
за пројекте осветљења објеката јавне намене, тјс. за зграду Основне школе ‘’Кнез Сима Марковић’’ у 
Барајеву и Основну школу ‘’Павле Поповић’’ у Вранићу.

Пројекат: Излетничко-рекреативни центар Београда - Липовица
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 Предлог пројектa је рађен у сарадњи са Одељењем за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове Градске општине Барајево, Канцеларије за локални економски развој и Коњичког 
Савеза Србије. Уређење и обележавање шумских стаза је потребно ускладити са Основама газдовања 
шумама за газдинску јединицу на предметном подручју. Шетња стазом здравља, покрај домаћинстава, 
која су у њеној непосредној близини, пружала би излетницима могућност куповине домаћих производа. 
Промоција истих, са логом ‘’Барајево - зелено срце Града Београда’’, допринела би туристичкој промоцији 
Барајева, али и ширег подручја Града Београда. Одлучујуће факторе за имплементацију предложеног 
пројекта, треба потражити  у недостајућим капацитетима туристичке понуде Града Београда, обогаћењу 
исте, стварању разноликости туристичких понуда, потребама за увећањем зелених површина Београда 
и др. Анализа природних чинилаца подручја, постојећа изграђеност излетишта, указује на добре услове 
за планско уређење стаза, прилагођавање намене излетишта у правцу јачања туристичких капацитета 
Барајева. Предметна локација, Липовичка шума у Барајеву, даје погодности за спровођење излетничких 
активности становника Барајева, ширег подручја Града Београда и других заинтересованих  са подручја 
региона Србије и шире.

 Општи циљ пројекта је унапређење туристичких капацитета општине Барајево и Града 
Београда, формирањем излетничко рекреативног центра Липовица. Специфични циљеви пројекта су: 
успостављање одрживог развоја излетничког и спортско-рекреативног туризма; повезивање Липовичке 
шуме у зелени прстен око града и око приградских општина; остваривање везе зеленог прстена са 
територијом града Београда; јачање административних и техничких капацитета неопходних за активну 
улогу излетишта Липовица у туристичкој понуди Града Београда.

Koнзорцијум GIZ ‘’Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији’’

  Билатерални програм између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, ‘’Развој 
одрживог тржишта биоенергије у Србији’’ у склопу Немачке технолошке климатске иницијативе DKTI), 
заједнички имплементирају GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internatиonale Zusammenarbeиt GmbH)  и 
Развојна банка KfW. Један од првиx корака сарадње на локалном нивоу је попуњавање и прослеђивање 
упитника, са списком објеката јавне намене (нпр. школе, домови здравља и сл.) који се греју на сопствени 
котао  и за које постоји потенцијал преласка на котао на биомасу. Достављени упитници се односе на 
реализацију Инвестиционог програма замене постојећег котла на лож уље котлом на дрвени пелет за 
објекат ОШ ‘’Кнез Сима Марковић Барајево’’ (Институт ‘’Кирило Савић’’) и на реализацију Инвестиционог 
програма замене постојећег котла на лож уље котлом на дрвени пелет за објекат ОШ ‘’Павле Поповић’’ - 
Вранић (Институт ‘’Кирило Савић’’).

Пројекат: ‘’Прикупљање података о чврстом отпаду у Југоисточној Европи’’

 Немачка агенција за међународни развој (GIZ) путем Отвореног регионалног фонда за 
модернизацију општинских услуга (ORF MMS) и уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) 
имплементира пројекат ‘’Прикупљање података о чврстом отпаду у Југоисточној Европи’’.

 Главни циљ пројекта је да јавна комунална предузећа и општине у Југоисточној Европи 
изграде капацитете да ефикасније развијају и користе податке о прикупљеном, третираном и одложеном 
комуналном отпаду. Пројекат ће допринети изградњи капацитета општина и јавних комуналних предузећа 
у области управљања отпадом и размени знања и добрих пракси на регионалном нивоу. Пројекат ће се 
имплементирати у 4 земље Југоисточне Европе: Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Србији са 
широким кругом партнера у свакој од партнерских земаља.

 У циљу припреме апликације, обављени су консултативни разговори са представницима 
ЈКП ‘’10. Октобар’’ Барајево. Припремљени су и прослеђени формулари за општину, јавно комунално 
предузеће, писмо интереса општине, писмо интереса јавног комуналног предузећа и обавезе општине и 
јавног комуналног предузећа током учешћа у пројекту.

(USAID) и NALED
Koнкурс ‘’Ревитализација браунфилда’’

 Америчка агенција за међународни развој (USAID) и NALED, су у оквиру двогодишњег 
Пројекта јачања конкурентности у Србији, који је усмерен на два горућа проблема домаће економије - 
ревитализацију браунфилда и сиву економију, расписали јавни конкурс ‘’Ревитализација браунфилда’’.

 Градска општина Барајево је на поменути конкурс аплицирала пројектом ‘’Ревитализација 
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старе механе у Барајеву’’, на основу главног пројекта санације и ревитализације старе механе у Барајеву.
 У самом центру Барајева, налази се споменик културе - Стара механа, који је под заштитом 

Завода за заштиту споменика културе Града Београда (Сл. гласник РС бр. 32/01). На предметној локацији 
се налази трговачко, административно и пословно средиште Барајева,  чији становници свакодневно 
гравитирају ка њему као обласном центру. Услед високе фреквентности становника са подручја 13 
месних заједница (15 села) општине Барајево и других, ревитализација предметне локације би свакако, 
могла допринети претварању исте  у атрактивну дестинацију. Управо овај простор, уколико би био 
обновљен, адекватним програмским решењима би постао центар окупљања младих и талентованих 
мештана и подстицај за будуће културне манифестације, радионице и др. културна дешавања. Стратешки 
позиционирана у центру Барајева, уз програм ревитализације, иста би довела  до значајног утицаја на 
развој заједнице. 

Посета делегације либијских инвеститора
Представљање потенцијала Градске општине Барајево
 Привредну комору Београда, 27. марта 2014. године је посетила делегација либијских 

инвеститора.
 Промовисање привредних, индустријских, туристичких и других потенцијала 

Општине Барајево у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција, као и предлагања програма и мера 
за економски развој у циљу стварања повољног привредног  амбијента, кључне су активности заједничке 
сарадње између Привредне Коморе Београда и Градске општине Барајево.

 У жељи да се допринесе економском и привредном јачању Београда - града инвестиција 
и Републике Србије, Привредна комора Београда је организовала састанак са делегацијом либијских 
инвеститора у сарадњи са ХАЛАЛ агенцијом Београда. Либијски инвеститори, Salim Matog, Abdo Sallam 
Mohammed, Bashir Mohammed, Azidin Arhoma и Agila Milad су ранији улагачи у различите пројекте на 
територији Египта и Дубаија, који су присуствовали састанку у циљу детаљног информисања о могућностима 
инвестирања у српску привреду.

 Представници Канцеларије за локални економски развој су делегацији либијских 
инвеститора представили потенцијале развоја општине Барајево, ресурсе којима општина располаже, 
постојање планске документације, усвојена секторска документа и акционе планове. Набројани су 
пројекти, реализовани апсорпцијом иностраних и домаћих фондова.

 Представљени су капацитети пословно-стамбене зоне ‘’Требеж’’ у Барајеву и истакнута је 
улога Градске општине Барајево у залагању за проналажењем купца ‘’Индустрије кугличних лежаја’’ а.д. у 
стечају, позициониране на територији општине.

Стална конференција градова и општина
Мрежа Канцеларија за локални економски развој

 На 6. састанку Мреже за локални економски развој, која је окупила представнике великог 
броја општина и градова са територије Републике Србије, разматране су следеће теме: политика руралног 
развоја; концепт и инструменти подршке руралном развоју; локална самоуправа и рурална инфраструктура 
- анализа спремности локалне самоуправе за спровођење ИПАРД мере 301; ИПАРД програм и планиране 
мере подршке; припрема и реализација локалних планова руралног развоја, програмирање и извештавање; 
програмски буџет; примери добре праксе: општина Кањижа, општина Ариље.

Други састанак Мреже еко-повереника СКГО

 Тема састанка, одржаног 12. јуна 2014. године је финансирање пројеката из области заштите 
животне средине на локалном нивоу.

 Експерт за фондове, г-дин Огњен Мирић, је представио комплетан механизам који Србији 
омогућава коришћење ЕУ извора финансирања, који је у овом тренутку, по свом обиму, најзначајнији 
извор финансирања пројеката у животној средини. На састанку су представљени бројни билатерални 
извори финансирања, битни за јединице локалних самоуправа и њихове пројекте у области животне 
средине. Констатован је недостатак пројеката свих нивоа, од идејних, главних до техничке документације 
и исказана је потреба за јачањем система пројектовања, оспособљавањем стручног кадра у циљу ефикасне 
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апсорпције фондова Европске уније и домаћих извора финансирања.

Припрема информације о стању животне средине на територији Градске општине Барајево
 За потребе Скупштине општине, припремљена је Информација о стању животне средине на 

територији Градске општине Барајево. 

Припрема информације о активностима у 2013. год. за припрему годишње публикације ‘’Квалитет 
животне средине у Београду у 2013. години’’, који уређује и издаје Секретаријат за заштиту животне 
средине

Поводом припреме годишње публикације ‘’Квалитет животне средине у Београду у 2013. години’’, 
достављени су подаци о активностима, које су спроведене на територији општине Барајево.

Kaнцеларија за брзе информације

 По налогу Секретаријата за привреду Града Београда и инструкцији да се листа привредних 
питања проследи Регионалној агенцији за развој и европске интеграције Београд, исти су достављени.

 У просторијама Регионалне Агенције за развој и европске интеграције Београд, одржан 
је састанак, коме су присуствовали представници КЛЕР-а Градске општине Барајево. На истом је поред 
специфичности пројекта: Оснивање Канцеларије за брзе информације, дискутовано о потенцијалним 
облицима сарадње. Представницима РРА је предложена могућност заједничке израде пројеката, са 
опцијом  заједничког коофинансирања и исказана је потреба за реализовањем обука за запослене у 
локалној самоуправи. Пeрманeнтним усавршавањeм, стицањeм нових знања, размeном искустава, 
проучавањeм добрих примeра у пракси, обeзбeђујe сe кључ развоја систeма успeшног функционисања 
локалнe самоуправe.

 Привредна Комора Београда
Изборна седница Скупштине

 На основу члана 21. Статута Удружења пољопривредних инжењера и техничара Београда, 
одржана је четврта изборна седница Скупштине, на којој је дискутовано о следећим темама: отварање 
изборне скупштине и избор радних тела; извештај Верификационе комисије; усвајање измена Статута 
Удружења пољопривредних инжењера и техничара Београда; Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије 2014-2024. И ове године, представници Канцеларије за локални економски 
развој су, од стране УПИТ-а, позвани да буду чланови Скупштине, што је и верификовано у току четврте 
изборне седнице Скупштине.

Привредна комора Београда
Koнференција ‘’Процес преговарања о приступању ЕУ у области пољопривреде’’

 Конференцију су организовали Привредна комора Београда И Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. Министарство пољопривреде Србије је директно надлежно за три поглавља 
у преговорима о уласку у ЕУ - за поглавље 11 о пољопривреди и руралном развоју, поглавље 12 о 
безбедности хране и ветеринарској и фитосанитарној политици и поглавље 13 о рибарству, а учествује у 
још 15 поглавља.

Привредна Комора Београда 
Организација заједничких активности на едукацији пољопривредних произвођача

 Привредна комора Београда и Задружни савез Београда, у циљу подизања нивоа 
продуктивности и конкурентности пољопривредних газдинстава и пољопривреде београдског региона 
уопште, перманентно раде на едукацији пољопривредних произвођача, а све у циљу ефикасније примене 
знања, нових технологија и стандарда у пољопривредној производњи. Полазећи од Споразума о пословној 
сарадњи, потписаног са општином Барајево, представници наведених институција су предложили Градској 
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општини Барајево да за потребе пољопривредника са свог подручја, заједно организују један или више 
скупова едукативног карактера на неке од следећих тема (удруживање земљорадника, агрохемијске 
анализе земљишта, сертификација органске производње, заштита производа ознакама географског 
порекла, увођење и имплементација стандарда у примарну пољопривреду, теме из области сточарства, 
воћарства и повртарства, као и друге теме за које искажемо интерес).

 У складу са наведеним, прослеђен је допис ПКБ о сагласности одржавања радионица 
намењених пољопривредним произвођачима у предложеном термину, јануар-фебруар 2015. год.

 Кључне активности предвиђене Споразумом су промоција пољопривредних и других 
потенцијала општине, као и заједничко организовање манифестација, трибина, округлих столова, 
предавања, стручних скупова, семинара и специјализованих курсева према дефинисаним приоритетима 
и актуелностима.

Стратешко планирање и СЛАП ИС

 На обуци, одржаној 25. марта 2014., организованој од стране МISP (Municipal Infrastructure 
Support Programme), присуствовали су представници Канцеларије за локални економски развој.

 Тематске целине које су детаљно обрађене: идентификација пројеката у СЛАП 
информационом систему; практична формулација и оцена техничких опција: процена потреба; 
формулисање концепције; пројекат - основне фазе; алтернативна решења; преглед анализе ‘’најмањих 
трошкова’’; акциони планови за припрему студије изводљивости; студије оправданости; план реализације, 
одрживост пројекта; институционална, организациона и финансијска одрживост; финансијски и економски 
аспекти студије изводљивости; Cost benefit analysis, анализа користи и трошкова.

Обука ‘’Сарадња јавног и привредног сектора кроз пословне савете’’

 Обука је организована у оквиру програма подршке локалним самоуправама у Србији у 
процесу европских интеграција, а исту је реализовао Центар за обуку Сталне конференције градова и 
општина. Програм се спроводи уз подршку Краљевине Шведске, а у сарадњи са Шведском асоцијацијом 
локалних и регионалних власти (SALAR).

 Повољно пословно окружење је основ развоја сваке локалне самоуправе и доприноси 
повећању конкурентности привреде Србије у целини. Размена информација и сарадња између јавног 
сектора и пословне заједнице је један од корака ка успостављању стимулативног пословног окружења.

 Циљ обуке је био да се подстакне сарадња између локалних самоуправа и пословне 
заједнице, како би се проблеми локалног економског развоја решавали синергијом два сектора.

 MISP IPA 2010 - ‘’Имплементација инфраструктурних пројеката’’

 Кроз програм подршке развоју локалне самоуправе MISP IPA 2010, реализована је напредна 
обука ‘’Имплементација инфраструктурних пројеката’’, 10-11. априла 2014. год. на Фрушкој Гори. Истој су 
присуствовала 2 представника Канцеларије за локални економски развој. 

 Дискутовано је о следећим темама: управљање пројектним циклусом, преглед 
документације, одрживост пројеката и подршка институционалном развоју, надзор и реализација 
ифраструктурних пројеката, техничка спецификација, оперативни параметри и услови управљања CPPOV 
и остало.

 Сви полазници обуке су добили сертификате о учешћу.

MISP IPA 2010 - ‘’Програмирање и припрема инфраструктурних пројеката’’

 Програм подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе, финансира Европска 
унија. Обуци одржаној 24-25. априла на Фрушкој Гори су присуствовала три представника Канцеларије 
за локални економски развој. У оквиру обуке, презентоване су следеће тематске целине: припрема 
пројеката у погледу потребне документације и дозвола; идентификација инфраструктурних пројеката кроз 
SLAP информациони систем; формулација пројекта - технички концепти; евалуација техничких концепата 
(групни рад), презентација кључних резултата од стране представника групе; принципи ‘’Cost benefit 
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analize’’; процес евалуације студије изводљивости; развој јавних предузећа; ‘’Brain storming’’.
 Сви полазници ове напредне обуке су добили сертификате о учешћу на истој.
Mass media international
Бизнис енергетске ефикасности у Србији

 Бизнис конференција ‘’Финансирање пројеката енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије, кроз Јавно - приватно партнерство БЕЕС 2014’’, одржана је уз подршку Краљевине 
Холандије Земље Партнера, 20. новембра 2014. год. у Сава Центру у Београду.

 БЕЕС 2014 је окупио преко 400 учесника из више од 12 земаља (Холандија, Кина, Данска, 
Аустрија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Немачка, Мађарска, Финска и др.).

 На основу израженог интересовања компанија за састанке са представницима Градске 
општине Барајево, исти су обављени са следећим компанијама: GGE Ljubljana, Philips, Nuova Energia 
Mađarska, Viesmann, JUB, Sun Energy Balcan.

 На састанцима је дискутовано о аспектима израде елабората за јавно осветљење објеката 
јавне намене (зграде основних школа на територији Градске општине Барајево); представљени су 
инвестиционо најповољнији концепти грејања, процедуре добијања потребних сагласности и дозвола; 
пружање знања и услуга у области постројења за грејање јавних објеката; соларни системи, топлотне 
пумпе, комунално грејање и даљинско грејање, котлатнице на гас и мазут.

Стална конференција градова и општина
Округли сто: ‘’Изгубљени у преводу: од транспозиције до спровођења правних тековина Европске 

уније у политици животне средине у Републици Србији’’

 Конзорцијум организација цивилног друштва за спровођење пројекта ‘’Знам како да 
делујем’’, а који чине Европски покрет у Србији, Београдска отворена школа, Центар за развој грађанског 
друштва PROTECTA и UNECOOP, су организовали округли сто у сарадњи са Сталном конференцијом градова 
и општина. 

 На истом се расправљало о изазовима практичне примене и спровођења законодавства у 
области политике животне средине у оквиру приступних преговора за чланство Србије у ЕУ. 

Сат за нашу планету 2014

 Градска општина Барајево је традиционално позвала грађане да се прикључе глобалном 
покрету за очување планете, 29. марта, од 20:30 до 21:30 искључењем светла у домовима, школама, 
пословним зградама.

 ‘’Сат за нашу планету’’ је глобална акција у коју се укључују појединци, организације, 
институције и остали заинтересовани, са заједничким циљем - слање снажне поруке да је могуће нешто 
предузети против климатских промена и да је могуће променити своје свакодневне навике за добробит 
планете и самих нас који на њој живимо.

 
Институт за економску дијагнозу и прогнозу - Универзитет у Марибору
Институт друштвених наука у Београду

 Свеобухватно научно истраживање у вези са страним директним улагањима, 
спровео је Центар за економска истраживања Института друштвених наука у Београду 
у сарадњи са Институтом за економску дијагнозу и прогнозу Универзитета у Марибору.  
 Имајући у виду да општине имају значајан утицај на квалитет живота и рада њиховог становништва, 
општина Барајево је пружила допринос реализацији пројекта, који се базира на анализи доприноса 
општина ка паметном ангажовању страног капитала у Србији.

Стална конференција градова и општина
Достављање Упитника
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У циљу прикупљања најновијих информација о постојању стратешких  докумената у градовима/
општинама/градским општинама на подручју РС, података који временски период и области стратегије 
покривају,  као и која тела се баве израдом или спровођењем истих на локалу, достављен је Упитник СКГО. 
Прикупљене информације ће се користити и оквиру програма ЕУ Exchange 4, чија се једна од компоненти 
управо бави планирањем, а иста ће бити коришћена и за друге компоненте и за будућа програмирања 
помоћи. СКГО је достављен и Упитник који се односи на евалуацију заштите животне средине.

Сталној конференцији градова и општина, достављен Упитник за локалне самоуправе - енергетски 
менаџмент. Исти су заједнички израдили СКГО у оквиру ЕУ пројекта Exchange 4 и Београдска отворена  
школа. Циљ упитника је упознавање са напретком у примени Закона о ефикасном коришћењу енергије и 
могућностима за унапређење енергетске ефикасности.  

Циљ упитника је био да се на основу добијених сазнања унапреди сарадња СКГО и локалних 
самоуправа, а рад локалних управа учини што ефикаснијим у процесу интеграција Србије у ЕУ, са посебним 
нагласком на димензијама родне равноправности и заштите животне средине. Ово истраживање 
се спровело у оквиру програма ‘’Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских 
интеграција’’, а резултати истраживања биће коришћени у циљу конципирања нове пројектне фазе, у 
складу са потребама локалних самоуправа у Србији. 

Пројекат ‘’Стратешки планирамо - дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице’’ - 
достављање упитника

 Пројекат је спровело удружење грађана “Центар за равномерни регионални развој’’ 
(ЦенТриР), у партнерству са СКГО, удружењем ‘’Народни парламент” из Лесковца и удружењем “Грађанска 
шанса” из Ваљева. Пројекат финансира Европска унија. Попуњен и прослеђен је Упитник који се односио 
на учешће цивилног сектора у досадашњем стратешком планирању развоја на локалном нивоу.

Пројекат: ‘’Прикупљање података о чврстом отпаду у Југоисточној Европи’’

 Немачка агенција за међународни развој (GIZ) путем Отвореног регионалног фонда за 
модернизацију општинских услуга (ORF MMS) и уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) 
имплементира пројекат ‘’Прикупљање података о чврстом отпаду у Југоисточној Европи’’.

 Главни циљ пројекта је да јавна комунална предузећа и општине у Југоисточној Европи 
изграде капацитете да ефикасније развијају и користе податке о прикупљеном, третираном и одложеном 
комуналном отпаду.

 Пројекат ће допринети изградњи капацитета општина и јавних комуналних предузећа у 
области управљања отпадом и размени знања и добрих пракси на регионалном нивоу. Пројекат ће се 
имплементирати у 4 земље Југоисточне Европе: Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Србији са 
широким кругом партнера у свакој од партнерских земаља.

 У циљу припреме апликације, обављени су консултативни разговори са представницима 
ЈКП ‘’10. Октобар’’ Барајево.

 Припремљени су и прослеђени формулари за општину, јавно комунално предузеће, писмо 
интереса општине, писмо интереса јавног комуналног предузећа и обавезе општине и јавног комуналног 
предузећа током учешћа у пројекту.

Oбука за инфраструктурне пројекте
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд - Национална Агенција за регионални 

развој
 Национална агенција за регионални развој (НАРР) у сарадњи са Грађевинским факултетом 

из Београда и  Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, организовали су обуку 
за инфраструктурне пројекте. Обука је реализована у оквиру Пројекта Националне агенције за регионални 
развој и намењена је представницима Града Београда и градских општина. Обуци су присуствовала два 
представника Канцеларије за локални економски развој Градске општине Барајево.

Национална Агенција за регионални развој
Научна конференција: Регионални потенцијали у функцији развоја Србије
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 Дводневна конференција, која је имала за циљ да укаже на потенцијале региона у функцији 
развоја Србије и на научна и практична решења добре праксе у реализацији развојних пројеката у области 
регионалног развоја. Тема првог дана конференције је ‘’Политика регионалног развоја: Научно утемељење 
и емпиријски резултати’’, док је тема другог дана била: ‘’Политика регионалног развоја у Србији и државни 
програми подршке, улога локалних самоуправа у процесу регионалног развоја и унапређењу њених 
капацитета за коришћење међународних фондова’’.

Регионална Агенција за регионални развој Београд (РАРЕИ) и 
Нацонална Агенција за регионални развој
Округли сто ‘’Инкубатори као инструменти економског развоја’’

 У скупштини Града Београда, Регионална Агенција за регионални развој Београд д.о.о., је  у 
оквиру Европске недеље предузетништва - SME WEEK, oрганизовала поменути округли сто.

 Циљ округлог стола је да се укаже важност  постојања инкубатора, као инструмента 
економског развоја, разменом искустава са домаћим и међународним институцијама. На округлом 
столу су представљени: примери добре праксе инкубатора у Београду, Пословно технолошки инкубатор 
техничких факултета и Нова Искра Дизајн инкубатор.

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд (РАРЕИ)

Израда Стратегије Града Београда - РАРЕИ је градским општинама са подручја Града Београда, 
упутила захтев за доставу акционих планова или предлога пројеката (у случају непостојања стратегија 
одрживог развоја). У сврху израде Стратегије одрживог развоја Београда, Градска општина Барајево је 
доставила Акциони план, извод из Стратегије одрживог развоја ГО Барајево 2010-2020. РАРЕИ су достављени 
додатни подаци, везани за ажурирање Акционог плана Стратегије одрживог развоја Београда 2015-2020, а 
који се односе на дефинисане пројекте, усвојене Стратегијом одрживог развоја Градске општине Барајево 
2010-2020. 

Достављање Упитника - Исти има за циљ да сагледа садашње стање у области развоја људских 
ресурса на нивоу Градске управе града Београда, тјс. мапирање садашњег стања и истраживање образовних 
потреба у делу који се односи на знања/вештине која су везана за припрему предлога пројеката и сам 
процес реализације пројеката у складу са правилима ЕУ.

Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима

 У складу са молбом за достављањем информација, које ће допринети  анализи активности 
на привлачењу средстава из  ЕУ фондова, достављени су захтевани подаци, који се односе на пројекте, 
реализоване средствима ЕУ фондова.

Семинар ‘’Промене климе и угроженост биодиверзитета’’
У оквиру истоименог пројекта Министарства пољопривреде и заштите животне средине

 Циљ семинара је био да укаже на проблеме које изазивају промене климе и угроженост 
биодиверзитета, као и потенцијална решења истих. 

 Промене климе утичу на биолошку разноврсност на више начина, од којих само неке можемо 
да пратимо. Последице тих промена и процеса одражавају се у великој мери на делове биодиверзитета 
за које су држава и јавност највише заинтересовани: заштићене и угрожене врсте и пределе, нарочито оне 
за чије вредновање и одржавање постоје стратешки документи и програми као што су Еколошка мрежа у 
Републици Србији и НАТУРА 2000. 

 
Екомарк, Центар за издавачко - графичке услуге
Учешће у припрема публикације ‘’Београд, ко и где’’
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 У  циљу припреме публикације за град Београд и све општине, припремљен је текст о 
презентовању Градске општине Барајево у истој.

Послови заштите животне средине

- Обрађен предлог пројекта ‘’Постављање соларних панела на згради Градске општине Барајево’’. 
Циљ је да се из предприступних фондова ЕУ обезбеде  финансијска средства за реализацију пројекта. На 
тај начин би се значајно смањили трошкови за електричну енергију. У предлогу је наведено да се вишак 
произведене ел. енергије може и продати, што додатно оправдава уградњу система.

- Урађен предлог пројекта ‘’Постављање фасаде на згради Градске општине Барајево’’. У предлогу 
је наведено да постављена фасада  задржава дужи временски период почетна својства, што обезбеђује 
уштеду на рачунима у наредном периоду.

- Учествовање у спровођењу дезинфекције на основу пријављених локација. Дезинфекција је 
извршена у 19 стамбених и пословних објеката од стране предузећа ЕКОДЕЗ које је финансирало акцију. 

- Административно технички послови везани за рад Штаба за ванредне ситуације. Комплетирање 
потребне документације странака и захтева за надокнаду штете од последица поплава. Унос података 
настале штете у пољопривреди од последица поплава, у електронској форми. Излазак на терен и обављање 
увиђаја над стамбеним објектима оштећеним од поплава.  

- У оквиру формиране Комисије за обилазак и евиденцију лица која су расељена из Обреновца, 
вршен је обилазак кућа, у којима су смештена расељена лица уз евидентирање и ажурирање спискова 
расељених лица.

- Сређивање података везаних за адресе тј. кућне бројеве са бројевима изборних јединица, 
подељених по одређеним критеријумима. Исправљање евентуалних неслагања, дописивање кућних 
бројева и наглашавање бројева које треба избрисати. 

-   Учествовање у припреми и реализацији уклањања НУС-а (неексплодираног убојитог средства).
-   Помоћ пољопривредним произвођачима приликом попуњавања образаца за субвенције по ha, 

и образаца за регресирано гориво и вештачко ђубриво.
-   Као екстерни чланови  комисије, учествовање у испитивању кандидата приликом полагања 

матурског испита за ученике Средње пољопривредне школе у Барајеву.
-   Дводневна посета семинару ‘’Програм подршке развоја инфраструктуре локалне самоуправе’’ 

одржаном на Фрушкој Гори. Предавачи су спровели обуку за програмирање и припрему инфраструктурних 
пројеката. Обрађене тематске целине су: технички концепти, финансијска анализа, развој јавних предузећа 
и остали елементи развоја ЈЛС.

-   Посета Другом састанку мреже Еко повереника СКГО у Београду.
-   Присуство јавној трибини Отворени универзитет и дискусији на тему ‘’Ко све не чува планету’’. 

На трибини су говорили професори универзитета и аутори најбољих радова везаних за заштиту животне 
средине.

- Привредна Комора Београда: а) представљање ‘’ЕКОРЕГИСТРА’’, првог националног регистра за 
информације о стању животне средине Републике Србије; б) представљање СЛАП ИС и адкватне базе 
података за урађене и пројекте у изради; в) енергија и енергетска ефикасност.

- Присуствовање обуци/припреми писања инфраструктурних пројеката коју је организовала 
Национална агенција за регионални развој. Обука је обухватила податке о потребним планским 
документима, Студији оправданости, Студији изводљивости и федерацији и остало.

- Посета завршној конференцији пројекта TRANSDANUBE. Тема конференције: заштита животне 
средине, одрживи транспорт Дунава и развој туризма у земљама слива реке. 

- CEDEF (Central European Development Forum) Округли сто: ‘’Депоније у Србији - узрок или решење 
проблема’’ - Округли сто на тему: ‘’Депоније у Србији - узрок или решење проблема’’, одржан је 03. 
јула 2014. године у просторијама Привредне Коморе Србије. Изузетно посећен, учесницима је пружио 
информације о тренутном стању депонија у Србија, улози и иницијативи локалних самоуправа, великом 
броју дивљих депонија и начинима за решавање тог проблема; тренутном стању регионалних центара за 
управљање отпадом у Србији и изазовима са којима се суочавају; напредним технологијама уз помоћ којих 
отпад постаје сировина у циљу стварања  циркуларне економије; прописима и стандардима у области 
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управљања отпадом и унапређења животне средине у Србији и ЕУ, њиховом усклађивању и обезбеђењу 
примене у пракси; изворима и начинима финасирања у области управљања отпадом као и осигурању; 
едукацији, правовременом и адекватном информисању јавности о значају одговорног управљања 
отпадом, где грађани представљају једну од најважнијих полуга одговорног и рационалног управљања 
отпадом.

- Конференција ‘’Приступање Европској унији у области заштите животне средине и улога јединица 
локалне самоуправе’’ - Конференција је спроведена у организацији Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине и Сталне конференције градова и општина, уз подршку Шведске агенције за 
међународни развој (SIDA), кроз пројекат ЕНВАП 2 и програм ‘’Подршка локалним самоуправама у Србији 
у процесу европских инеграција’’. Циљ одржавања исте је упознавање представника локалних власти са 
процесом приступања Европској унији у области заштите животне средине и са изазовима и шансама које 
овај процес доноси јединицама локалне самоуправе у Србији. 

- ESCO модел за унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама - Конференцију су 
организовали: Европска банка за обнову и развој (EBRD), Министарство рударства и енергетике и Привредна 
комора Србије. На Конференцији је представљен EBRD Регионални Програм енергетске ефикасности 
за Западни Балкан (REEP), којим се уводи ESCO концепт у регион. Након унапређења законодавног 
оквира, Програм улази у нову фазу, фазу идентификације институција јавног сектора, које би могле да се 
квалификују као пилот пројекти за учешће у спровођењу прве серије ESCO пројеката у Србији. Применом 
ESCO концепта уговарања енергетског учинка, јавне установе могу да постигну енергетску ефикасност и 
смање трошкове грејања, осветљења, вентилације и климатизације, као и јавног осветљења и снабдевања 
пијаћом водом. ESCO гарантује да се цела инвестиција може исплатити из остварених уштеда. 

- Као чланови Савета за миграције, присуствовање састанку Комесаријата за избегла и расељена 
лица са темом: ‘’Иновирање акционих планова и побољшање положаја миграната на локалном нивоу’’.

Послови привреде

- Упоређивање података, који се односе на адресе тј. кућне бројеве са бројевима изборних јединица, 
подељених по одређеним критеријумима. Исправљање евентуалних неслагања, дописивање свих кућних 
бројева, које је потребно додати и наглашавање бројева које треба избрисати; писање бројева, који не 
припадају тој изборној јединици.

- Присуствовање и активно учествовање на семинару Твининг пројекта под називом ‘’Иновативне 
мере усмерене ка укључивању различитих рањивих група на тржиште рада’’. Семинар је организовала 
институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања, под надзором 
ресорног министарства. Семинар је одржан 21. фебруара 2014. године у Београду.

- Обрада података према последњем попису пољопривреде, кроз разне сегменте везане за попис 
стоке, живине, пољопривредних газдинстава итд. Представљање ових података у табелама и различитим 
графиконима у зависности од сегмента и ради боље прегледности. Упоређивање података на регионалном 
нивоу, тј. поређења у Србији, Београду и Барајеву по одређеним параметрима и критеријумима везаних за 
разне животињске врсте, објекте за узгој животиња, уређивање смештајних капацитета, амбара, сушара, 
силоса и других просторија за узгој разних животиња, како би се што боље упоредиле информације и 
утврдило чињенично стање у нашој општини.

- Стварање базе података из области: образовање, становништво и његове структуре, запошљавање, 
плате, зараде и остало.

- Присуствовање седницама Савета за пољопривреду. 
- Учествовање у дводневној обуци ‘’Програмирање и припрема инфраструктурних пројеката’’, у 

оквиру програма MSP IPA 2010, који финансира Европска Унија.
- Коришћење података са званичног сајта Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

и података из Статистичког годишњака Београда за 2009., 2010., 2011., 2012. годину у циљу формирања 
евиденције у облику табела и графикона. Ови подаци су везани за укупан број корисника пензија, број 
осигураника, просечне износе пензија, а такође и упоредне податке, приказане у табелама везане за ове 
параметре. 

- Учествовање у попуњавању података Црвеног крста, тј. попуњавање у попис аката, сачињавања 
потврда о издатим пакетима различитог садржаја за угрожене на територији Градске општине Барајево, 
ради поседовања информација о насталој ситуацији у вези са поплавама.

- Обилазак кућа на терену, тј. на територији општине Барајево у којима су смештена лица из 
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Обреновца и околине. Лица се обилазе ради пружања неопходних информација у вези са набавком лекова 
и могућношћу коришћења редовне терапије и пружања помоћи од стране Центра за социјални рад. На 
терену је била Комисија од 3 члана, представника из општине, из Дома здравља и из Центра за социјални 
рад. Обилазак је трајао неколико дана у континуитету, у зависности од броја људи који се пријављивао 
на општини Барајево. Остали послови везани за активности Штаба, састављање неопходних извештаја о 
стању на терену

- Формирање табела у excel-у и попуњавање података ради интерне евиденције о поднетим 
захтевима корисника од почетка ванредне ситуације (клизишта, санације стамбених објеката и  друге 
молбе и захтеви грађана који су претрпели последице за време поплаве). Подаци су неопходни ради 
евиденције о броју људи и њиховим пријавама за санацију објеката, земљишта, клизишта, насталих 
услед поплава. Ови захтеви се користе и за прослеђивање службама надлежним за решавање тих захтева 
(комунална инспекција, грађевинска инспекција итд.). Састављање спискова лица који су пријавили штете 
на пољопривредном земљишту, усевима, ради поседовања јединствене евиденције о тим захтевима као 
и изласцима на терен као увид у настале ситуације.

- Комуникација и размена информација са Домом здравља и са Центром за социјални рад о 
поднетим захтевима о потребама корисника, који су смештени на територији општине Барајево, у циљу 
поседовања једнобразних података и информација општине, Дома здравља, Центра за социјални рад и 
преузимања неопходних мера.

Послови заштите и унапређења људских права и интеграција ромске мањине

- Заступање ромских националних мањина - У складу са прослеђеним питањима, достављени су 
одговори, који се односе на систематизовано радно место на пословима заступања националних мањина, 
усвојене акционе планове и учешће општине у имплементацији истих.

- Издавање потврда о националној припадности ромске националне мањине, издавање потврда о 
упису у посебан бирачки списак Рома са  територије опшине Барајево.

- Присуствовање обуци за коордунаторе за Ромска питања на тему ‘’Јавно заговарање и лобирање 
у функцији заступања интереса Рома’’. Обука је трајала два дана у Новом Саду, након које је попуњен и 
прослеђен упитник о стању Ромске популације на општини Барајево.

Послови администратора ГИС система и слап координатора

Развој Web гис сервиса 
- Надоградња wеб сервиса.
- Одржавање базе података гис система.
- Одржавање свих рачунара из гис базе.
- Одржавање гис сервера.
- Одржавање мреже гис система.
- Регистрација пројеката упис у слап базу.
- Убацивање нових подлога ortophoto, сателитских подлога и дигиталног дкп-а, конвертовање и 

прилагођавање дкп-а Gaus-Kriger пројекцији гис система ГО Барајево.
Други послови:
- Пребацивање докумената у ел. формат за потребе одељења.
- Мапирање улица за потребе одељења.
- Поправка рачунара изван гис система.
- Набавка рачунара и опреме за потребе ГО Барајево
- Подршка месним канцеларијама у ИТ-у.
- Остали послови везани за Кацеларију за локални економски развој и Одељење за привреду.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2014.ГОДИНЕ

 У извештајном периоду Служба за скупштинске послове обављала је стручне, 
административно-техничке и организационе послове, тј. вршила је стручну обраду, припрему, паковање 
и експедовање материјала за седнице Скупштине и њених радних тела, седнице одборничких група, 
седнице Већа и вршила стручне и административно-техничке послове за потребе председника ГО и Већа 
ГО Барајево из оквира своје надлежности.

 Служба је урадила или учествовала у изради следећих нацрта одлука:
 - Нацрт Одлуке о субвенцинисању ЈКП „10.октобар“ Барајево;
 - Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о установљењу награда и других јавних признања 

ГО Барајево;
 - Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за развој 

ГО Барајево;
 - Нацрт Одлуке о субвенцији ЈКП „10.октобар“ Барајево;
 - Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о измени оснивачког акта ЈКП „10.октобар“ 

Барајево;
 - Нацрт Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора          

ЈКП „10.октобар“ Барајево;
 - Нацрт Одлуке о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за финансијску помоћ 

оболелима од тешких и ретких болести;
 - Нацрт Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине ГО Барајево;
 - Нацрт Одлуке о додели јавних признања ГО Барајево;
 - Нацрт Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора         

ЈКП „10.октобар“ Барајево.

 Служба је након одржаних седница обрадила и доставила на даљу надлежност 24 одлука и 
измена одлука, 14 решења, 26 извештаја, 10 информација, 19 програма и планова.

 У складу са обавезом објављивања аката донетих на седницама Скупштине у „Службеном 
листу Града Београда“, Служба је припремила за објављивање 24 одлуке, 14 решења и 3 остала акта.

 Када су у питању одборничка питања Служба је обрадила и проследила надлежним 
службама 29 одборничких питања.

 Уколико је Служба располагала чињеницама о питањима која су била предмет одборничких 
питања, одговори су достављени директно. Уколико су чињенице везане за рад органа, организација или 
предузећа, одборничка питања Служба је достављала, ради давања одговора органима, установама или 
предузећима у вези чињеница везаних за њихову надлежност.

 У извештајном периоду одржано је 36 седница радних тела на којима је разматрано око 
140 тачака дневног реда. Служба је по свим тачкама дневног реда обрадила мишљења која су радна тела 
давала у одређеним материјалима уврштеним у дневни ред Скупштине, као и питања о радно-правном 
одборничком статусу изабраних, постављених и именованих лица и одборника Скупштине.

 У складу са обавезом из Пословника о раду Скупштине ГО, Служба је константно пружала 
стручну, административно-техничку и другу помоћ одборницима Скупштине и обављала телефонске и 
друге контакте са одборницима и члановима радних тела у циљу вршења одборничке функције.

 Служба је за потребе Већа ГО Барајево припремала и експедовала потребне материјале, 
а након одржаних седница обрадила и доставила надлежним службама 28 мишљења, 53 закључака и 19 
осталих аката.

 Поред тога, Служба је припремала нацрте решења и других аката из надлежности 
председника Општине и вршила друге стручне и административно-техничке послове, а који су Служби 
давани у задатак од стране председника Општине.
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13. Подаци о приходима и расходима

Акта општине која детаљно приказују податке о приходима и расходима су:

• Одлуке о буџету, 
• Одлуке о ребалансу буџета 
• Одлуке о завршном рачуну

 Скупштина Градске  општине Барајево, на седници одржаној  04. марта  2016. године,  на основу члана 
43. Закона о буџетском систему (‘’Службени гласник РС’’, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012, 
62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/2007)  и члана 19. Статута Градске општине Барајево (‘’Сл. лист 
Града Београда’’ бр. 30/2010, 40/2013)  донела је:
 

ОДЛУКУ О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  БАРАЈЕВО

ЗА 2016. ГОДИНУ
              

 I ОПШТИ  ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину  мења се и гласи:

Овом Одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци Градске општине Барајево за 2016. 
годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Градске општине 
Барајево за 2016. годину састоји се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА  И  ИЗДАТАКА     
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине                                                      426.122.832,50

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                                               
у    чему  425.422.832,50

 -буџетска средства                                                                                                              425.241.781,00
- сопствени приходи 100.000,00
- донације 81.051,50
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  700.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 478.180.242,50
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ                                                                                                             
у чему: 435.548.742,50

- текући буџетски расходи 434.667.691,00
- расходи из сопствених прихода 800.000,00
- донације 81.051,50

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                 
у чему: 42.631.500,00

- текући буџетски издаци                                                                                                                              42.631.500,00
-  издаци из сопствених прихода  
- донације  
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БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -52.057.410,00
Издаци за набавку финансијске имовине  
Примања од продаје финансијске имовине   
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -52.057.410,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
Примања од продаје финансијске имовине  
Процена суфицита (неутрошених средстава) из претходних година 52.057.410,00
Издаци за отплату главнице дуга    
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
 спровођења јавних политика  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 52.057.410,00

Члан 2.

 Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину  мења се и гласи:
Приходи и примања   буџета општине Барајево утврђују се у следећим износима

Економска  
класификација  ОПИС Буџет за 2016. годину

 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 423.672.832,50

 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 422.972.832,50

 1.1 Класични  приходи 421.756.144,50

711111  Порез на зараде 227.595.601,00

711147  Порез на земљиште 100.000,00

711120  Порез на приходе од самосталних делатности 23.200.000,00

713120  Порез на имовину 135.124.129,00

713311  Порез на наслеђе и поклон 772.844,00

713420  Порез на пренос апсолутних права 15.130.655,00

714431  Комунална такса за коришћење рекламних паноа 121.864,00

714513  Комунална такса за коришћење моторних друмских и 
прикључних возила 11.290.000,00

714571  Комунална такса за држање животиња 60.000,00

716111  Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 4.500.000,00

733152  Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 74.794,00

733157  Текући трансфери Градова у корист нивоа општина 6.257,50

741100  Камате 500.000,00

741531  Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама 700.000,00

741532  Комунална такса за коришћење простора за паркирање 300.000,00

742251  Административне таксе 1.200.000,00

742351  Приходи органа управе 20.000,00

743350  Новчане казне 60.000,00

745151  Мешовити и неодређени приходи 1.000.000,00

 1.2 Наменски приходи 1.216.688,00

741534  Накнада за коришћење грађевинског земљишта 900.000,00

742152  Приходи од закупа пословног простора 316.688,00

8 2 Примања од продаје нефинансијске имовине 700.000,00

823000  Примања од продаје робе за даљу продају 700.000,00

321 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 52.057.410,00

771.772 III МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2.350.000,00

745 IV СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 100.000,00

  УКУПНО I+II+III+IV 478.180.242,50
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по основним наменама, утврђују се  у Рачуну 
прихода и примања, расхода и издатака у следећим износима :

Ек 
 клас ОПИС Средства из 

буџета

Издаци из 
осталих  
извора

Укупна средства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 395.284.721,00 40.264.021,50 435.548.742,50
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 147.108.218,00 2.390.216,00 149.498.434,00

411 Плате и додаци запослених 111.558.377,00  111.558.377,00

412 Социјалани доприноси на терет послодавца 19.970.915,00  19.970.915,00

413 Накнаде у натури 540.000,00  540.000,00

414 Социјалана давања запосленима 6.136.926,00 2.350.000,00 8.486.926,00

415 Накнаде запосленима 5.700.000,00  5.700.000,00

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 3.202.000,00 40.216,00 3.242.216,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 159.248.619,00 22.599.011,50 181.847.630,50

421 Стални трошкови 63.424.000,00 1.230.000,00 64.654.000,00

422 Трошкови путовања 500.000,00  500.000,00

423 Услуге по уговору 27.513.317,00 30.754,00 27.544.071,00

424 Специјализоване услуге 21.598.040,00 1.332.000,00 22.930.040,00

425 Текуће поправке и одржавање 36.982.376,00 20.000.000,00 56.982.376,00

426 Материјал 9.230.886,00 6.257,50 9.237.143,50

45 СУБВЕНЦИЈЕ 19.500.000,00  19.500.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 19.500.000,00  19.500.000,00

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ 34.516.357,00 3.200.000,00 37.716.357,00

463 Трансфери осталим нивоима власти 19.450.000,00 3.200.000,00 22.650.000,00

465 Остале дотације и трансфери 15.066.357,00  15.066.357,00

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 6.640.000,00 10.874.794,00 17.514.794,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.640.000,00 10.874.794,00 17.514.794,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 24.171.527,00 1.200.000,00 25.371.527,00

481 Дотације невладиним организацијама 16.141.527,00  16.141.527,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 6.250.000,00  6.250.000,00

483 Новчана казна и пенали  по решењу суда 1.740.000,00 1.200.000,00 2.940.000,00

484 Накнада штете  за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода и других природних узрока 40.000,00  40.000,00

49 РЕЗЕРВЕ 4.100.000,00  4.100.000,00

499 Средства резерве 4.100.000,00  4.100.000,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27.607.060,00 15.024.440,00 42.631.500,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 25.607.060,00 15.024.440,00 40.631.500,00

511 Зграде и грађевински објекти 21.778.000,00 15.024.440,00 36.802.440,00

512 Машине и опрема 3.629.060,00  3.629.060,00

515 Софтвер 200.000,00  200.000,00

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.000.000,00  2.000.000,00

541 Земљиште 2.000.000,00  2.000.000,00

 УКУПНИ РАСХОДИ 422.891.781,00 55.288.461,50 478.180.242,50
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Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Средства из 
осталих извора Укупна средства

Програм
 Програмска 
активност/  

Пројекат

1 2 3 4 5 6

1101  Програм 1.  Локални развој и просторно 
планирање 1.400.000,00 1.424.440,00 2.824.440,00

 1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно 
и урбанистичко планирање 1.400.000,00 1.424.440,00 2.824.440,00

0601  Програм 2.  Комунална делатност 94.218.000,00 10.000.000,00 104.218.000,00

 0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање 5.600.000,00 10.000.000,00 15.600.000,00

 0601-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ    
Уређивање,одржавање и коришћење пијаца 500.000,00  500.000,00

 0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ    Јавна хигијена 1.500.000,00  1.500.000,00

 0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Уређивање и 
одржавање зеленила 4.700.000,00  4.700.000,00

 0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Јавна расвета 47.100.000,00  47.100.000,00

 0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање гробаља 
и погребне услуге 13.480.000,00  13.480.000,00

 0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Остале комуналне 
услуге 21.338.000,00  21.338.000,00

0101  Програм 5.  Развој пољопривреде 3.000.000,00  3.000.000,00

 0101-1001 ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему 
противградне заштите 400.000,00  400.000,00

 0101-1002 ПРОЈЕКАТ  Финансирање невладиних 
организација 2.300.000,00  2.300.000,00

 0101-1003 ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника  сајмовима 
и  изложбама 300.000,00  300.000,00

0401  Програм 6.  Заштита животне средине 624.000,00  624.000,00

 0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом 
животне средине и природних вредности 624.000,00  624.000,00

0701  Програм 7.  Путна инфраструктура 21.500.000,00 20.000.000,00 41.500.000,00

 0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање путева 21.500.000,00 20.000.000,00 41.500.000,00

2001  Програм 8.  Предшколско васпитање 3.000.000,00  3.000.000,00

 2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
предшколских установа 3.000.000,00  3.000.000,00

2002  Програм 9.  Основно образовање 20.950.000,00  20.950.000,00

 2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 2.000.000,00  2.000.000,00

 2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 12.000.000,00  12.000.000,00

 2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 6.300.000,00  6.300.000,00

 2002-1006 ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и 
школску библиотеку 350.000,00  350.000,00

 2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‘’За првака пакет први’’ 300.000,00  300.000,00

0901  Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 1.540.000,00 10.874.794,00 12.414.794,00

 0901-0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 1.540.000,00 74.794,00 1.614.794,00

 0901-1001 ПРОЈЕКАТ  ‘’Набавка и расподела пакета 
грађевинског материјала’’  10.800.000,00 10.800.000,00

1201  Програм 13.  Развој културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

 1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалних установа културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

1301  Програм 14.  Развој спорта и омладине 21.110.000,00 3.600.000,00 24.710.000,00
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 1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и 
савезима

7.010.000,00  7.010.000,00

 1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, 
предшколском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури

2.100.000,00  2.100.000,00

 1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске 
инфраструктуре 12.000.000,00 3.600.000,00 15.600.000,00

0602  Програм 15.  Локална самоуправа 236.663.781,00 7.739.227,50 244.403.008,50

 0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 209.020.964,00 2.139.227,50 211.160.191,50

 0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Месне заједнице 8.855.000,00 2.400.000,00 11.255.000,00

 0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно 
правобранилаштво 6.615.500,00  6.615.500,00

 0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних 
организација 2.000.000,00  2.000.000,00

 0602-1005
ПРОЈЕКАТ  Дигитализација катастра клизишта на 
подручју Градске општине Барајево - Комплексна 
геолошка карта (КГК-10)

500.000,00  500.000,00

 0602-1006
Пројекат “Јачање образовне структуре чланова 
пољопривредних газдинстава на територији ГО 
Барајево”

600.000,00  600.000,00

 0602-1007 ПРОЈЕКАТ ‘’Побољшање безбедности саобраћаја 
на територији ГО Барајево ‘’  3.200.000,00 3.200.000,00

 0602-1008 ПРОЈЕКАТ ‘’Финансирање верских заједница’’ 2.000.000,00  2.000.000,00

 0602-1009 Пројекат ‘’Општинска изборна комисија’’ 4.672.317,00  4.672.317,00

 0602-1010 ПРОЈЕКАТ ‘’Инвестиционо одржавање Инфо 
центра - улаз и шалтер сала’’ 2.400.000,00  2.400.000,00

 УКУПНИ  РАСХОДИ 422.891.781,00 55.288.461,50 478.180.242,50

                                                                                  Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од  52.057.410,00 динара из члана 1. 

ове Одлуке планирано је да се обезбеде из  процењеног суфицита (неутрошених средстава) из претходних 
година у износу од  52.057.410,00 динара.

                                                                                   Члан 4.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву издвајају  се средства у износу  од   1.160.000,00  динара. Председник 

општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утврђене у     складу   са 
чланом  70. Закона о буџетском систему,  на предлог органа управе надлежног за финансије.

         

Члан 5.
Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају   се средства у укупном износу  од  2.940.000,00  динара.  Председник 
општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са 
чланом  69. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
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  II  ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Члан 8. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:

   Укупна средства буџета утврђена су у износу од  478.180.242,50   динара, а формирана су  
приходима и примањима из следећих извора:

1. Tекући приходи у износу од 422.891.781,00  динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о 
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која 
припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години. 

2. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина – извор финансирања 07, у  износу 
од 74.794,00 динара распоређују се  у оквиру раздела  3, програм 0901 Социјална и дечија заштита, 
програмска активност     0901 -0001  Социјалне помоћи, функција 090, економска класификација 472, за 
исплату једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

3. Текући трансфери Градова у корист нивоа општина у износу од 6.257,50 динара – извор финансирања 
07, распоређују се  у оквиру Раздела 3, програм 0602 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-
0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 
426, за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

4. Процењени  вишак прихода наменског карактера из ранијих година утврђен  у износу од 16.057.410,00 
динара – извор финансирања 13, распоређује се за следеће намене:

    - Средства у износу од 10.800.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, програм 0901 Социјална 
и дечија заштита, пројекат   0901 - 1001  Набавка и расподела пакета грађевинског материјала, функција 
090, економска класификација 472, за набавку пакета грађевинског материјала за  решавање стамбених 
потреба избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Барајево.

   - Средства у износу од 3.200.000,00 динара распоређују се у оквиру оквиру Раздела 3, програм 0602 
– Локална самоуправа, пројекат 0602-1007 ‘’Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО 
Барајево’’, функција180, економска класификација 463, за побољшање безбедности саобраћаја на 
територији општине Барајево,

 - Средства у износу од 1.424.440,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.1,програм 1101 
–Локални развој и просторно планирање, програмска активност 1101-0001    Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање, за финансирање    израде детаљног урбанистичког плана за градску општину 
Барајево, као и за побољшање услова становања,

 - Средства у износу од 562.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 0602 – 
Локална самоуправа, програмска активност    0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 620,  економска класификација 424, на име накнаде трошкова насталих услед штете 
изазване мајском елементарном непогодом – поплаве,

 - Средства у износу од 40.216,00  динара распоређују се у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална 
самоуправа, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130,  економска класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи, за покриће трошкова 
рада Комисије за повраћај земљишта,

- Средства у износу од 30.754,00  динара распоређују се у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална 
самоуправа, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130,  економска класификација 423 – Услуге по уговору, за покриће трошкова рада Комисије за 
повраћај земљишта.

5. Процењени нераспоређени  вишак прихода  из претходне  године  у износу од 36.000.000,00 динара – 
извор финансирања 13, распоређује се за следеће намене:

- Средства у износу од 10.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.1,програм 0601 
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–Комунална делатност, програмска активност 0601-0001 Водоснабдевање, функција 630, економска 
класификација 511,

- Средства у износу од 20.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 0701 
–Путна инфраструктура, програмска активност 0701-0002 Одржавање путева, функција 620, економска 
класификација 425,

- Средства у износу од 3.600.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 1301 
–Развој спорта и омладине, програмска активност 1301 -0003 Одржавање спортске инфраструктуре, 
функција 620, економска класификација 511,

- Средства у износу од 1.200.000,00 динара распоређују се оквиру раздела 3, глава 3.2,програм 0602 –
Локална самоуправа, програмска активност 0602-0002 Месне заједнице, функција 160, економска 
класификација 421,

- Средства у износу од 1.200.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.2,програм 0602 
–Локална самоуправа, програмска активност 0602-0002 Месне заједнице, функција 160, економска 
класификација 483.

6. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 800.000,00 динара – извор финансирања 04 
распоређују   се за следеће намене:

- Средства у износу од  30.000,00  динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 
Развој културе, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, Функција 
860, економска класификација 421 – Стални трошкови,

  - Средства у износу од  770.000,00  динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 
Развој културе,  програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, Функција 
860, економска класификација 424 – Специјализоване услуге.

  7.Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 2.350.000,00 динара – Извор финансирања 
03.

 Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака и то:
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Приходи из   буџета                                 
01

Укупни                                                                                                                                                
издаци             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) 4.162.000,00 4.162.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 745.177,00 745.177,00
414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 130.000,00
416 Награде, бонуси и остали расходи 300.000,00 300.000,00
423 Услуге по уговору 4.273.000,00 4.273.000,00
465 Остале дотације и трансфери 640.000,00 640.000,00
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481

Дотације невладиним организацијама                                                                    
Ова апропријација користиће се за:                                                                                                                                              
                                                                                       
-  финансирање редовног рада политичких 
партија у износу од  439.000,00   динара                                                                                
- финансирање трошкова изборне кампање 
политичких субјеката у износу од  292.527,00 
динара 731.527,00 731.527,00

Извори финансирања за  функцију 110:
01 Приходи из буџета 11.181.704,00 11.181.704,00

Укупно за функцију 110 11.181.704,00 11.181.704,00
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 11.181.704,00 11.181.704,00

Укупно за програмску активност 0602-0001 11.181.704,00 11.181.704,00

0602-1009 Пројекат ‘’Општинска изборна комисија’’

160 Опште јавне услуге некласификовене на 
другом месту

416 Награде, бонуси и остали расходи 2.000.000,00 2.000.000,00

421 Стални трошкови 50.000,00 50.000,00

423 Услуге по уговору 2.572.317,00 2.572.317,00

426 Материјал 50.000,00 50.000,00

Извори финансирања за  функцију 160:

01 Приходи из буџета 4.672.317,00 4.672.317,00

Укупно за функцију 160 4.672.317,00 4.672.317,00
Извори финансирања за пројекат 0602-
1009:

01 Приходи из буџета 4.672.317,00 4.672.317,00

Укупно за пројекат 0602-1009 4.672.317,00 4.672.317,00

Извори финансирања за Програм15:
01 Приходи из буџета 15.854.021,00 15.854.021,00

Укупно за програм 15 15.854.021,00 15.854.021,00
Извори финансирања за раздео 01:

01 Приходи из буџета 15.854.021,00 15.854.021,00
Укупно за раздео 01 15.854.021,00     15.854.021,00

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)       
22.300.000,00 

     
 22.300.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца          3.991.700,00          3.991.700,00 

414 Социјална давања запосленима              300.000,00               300.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене              500.000,00               500.000,00 

423 Услуге по уговору          3.100.000,00          3.100.000,00 

465 Остале дотације и трансфери          2.950.000,00          2.950.000,00 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода 

          
      40.000,00 

          
       40.000,00 

49911 Средства сталне резерве          1.160.000,00          1.160.000,00 
49912 Средства текуће резерве          2.940.000,00          2.940.000,00 

Извори финансирања за  функцију 110:
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01 Приходи из буџета       37.281.700,00       37.281.700,00 

Укупно за функцију 110       37.281.700,00       37.281.700,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета       37.281.700,00       37.281.700,00 

Укупно за програмску активност 0602-0001       37.281.700,00       37.281.700,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета       37.281.700,00       37.281.700,00 

Укупно за програм 15       37.281.700,00       37.281.700,00 

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета       37.281.700,00       37.281.700,00 

Укупно за раздео 2       37.281.700,00       37.281.700,00 

3 ОПШТИНСКА УПРАВА

0101 ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-1001 ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему 
противградне заштите

421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге              400.000,00               400.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета              400.000,00               400.000,00 

Укупно за функцију 421              400.000,00               400.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0101-
1001:

01 Приходи из буџета              400.000,00               400.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1001              400.000,00               400.000,00 

0101-1002 ПРОЈЕКАТ  Финансирање невладиних 
организација

421 Пољопривреда

481 Дотације невладиним организацијама          2.300.000,00          2.300.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета          2.300.000,00          2.300.000,00 

Укупно за функцију 421          2.300.000,00          2.300.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0101-
1002:

01 Приходи из буџета          2.300.000,00          2.300.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1002          2.300.000,00          2.300.000,00 

0101-1003 ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника  
сајмовима и  изложбама

421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге              300.000,00               300.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета              300.000,00               300.000,00 

Укупно за функцију 421              300.000,00               300.000,00 
Извори финансирања за  пројекат 0101-
1003:

01 Приходи из буџета              300.000,00               300.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1003              300.000,00               300.000,00 

Извори финансирања за Програм 5:

01 Приходи из буџета          3.000.000,00          3.000.000,00 

Укупно за програм 5          3.000.000,00          3.000.000,00 

0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање 
гробаља и погребне услуге
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620 Развој заједнице

451

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећимa                                                                                       
- Ова апропријација користиће се за текуће 
субвенције ЈКП ‘’10.Октобар’’ за покриће 
губитка насталог приликом одржавања 
гробаља и обављања погребних услуга

   

   
   6.000.000,00 

   

      6.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          6.000.000,00          6.000.000,00 

Укупно за функцију 620          6.000.000,00          6.000.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета          6.000.000,00          6.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0011          6.000.000,00          6.000.000,00 

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Остале 
комуналне услуге

620 Развој заједнице

451

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима                                                                                 
Ова апропријација користиће се за :                                                                                                                                                
     - Текуће субвенције ЈКП ‘’10. Октобар’’ 
у износу од 1.500.000,00 динара за 
покриће трошкова закупа Црвеном крсту                                                                                                                                            
            -  Текуће субвенције ЈКП ‘’10.Октобар’’ 
у износу од 12.000.000,00 динара  за покриће 
губитка насталог приликом изношења смећа                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
         

      13.500.000,00       13.500.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета       13.500.000,00       13.500.000,00 

Укупно за функцију 620       13.500.000,00       13.500.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета       13.500.000,00       13.500.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0014       13.500.000,00       13.500.000,00 

Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета       19.500.000,00       19.500.000,00 

Укупно за програм 2       19.500.000,00       19.500.000,00 

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина

130 Опште услуге 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)   
    65.166.025,00 

  
    65.166.025,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца       11.664.702,00       11.664.702,00 

413 Накнаде у натури              450.000,00               450.000,00 

414 Социјална давања запосленима          4.700.000,00      1.500.000,00          6.200.000,00 
415 Накнаде за запослене ( превоз)          4.000.000,00          4.000.000,00 

416 Награде, бонуси и остали расходи              750.000,00              
40.216,00               790.216,00 

421 Стални трошкови          8.160.000,00          8.160.000,00 
422 Трошкови путовања              400.000,00               400.000,00 

423 Услуге по уговору       12.800.000,00              
30.754,00       12.830.754,00 
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424

Специјализоване услуге -ова 
апропријација користиће се за                                                                                                                               
- Специјализоване услуге у оквиру редовне 
делатности у износу од 1.530.000,00 динара                                                                                                                                        
- извршење Решења комуналне 
инспекције    2.500.000,00  динара                                                                                                                                         
- извршење Решења грађевинске 
инспекције  600.000,00 динара                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

         4.630.000,00          4.630.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  зграде и 
опреме          2.300.000,00          2.300.000,00 

426 Материјал          5.610.000,00                 
6.257,50          5.616.257,50 

465 Остале дотације и трансфери          8.763.455,00          8.763.455,00 

482 Порези и обавезне таксе          1.615.000,00          1.615.000,00 

483 Новчане казне по решењу суда          1.500.000,00          1.500.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти          1.100.000,00          1.100.000,00 

512 Машине и опрема          2.000.000,00          2.000.000,00 

515 Софтвери              200.000,00               200.000,00 

Извори финансирања за  функцију 130:

01 Приходи из буџета    135.809.182,00    135.809.182,00 

03 Социјални доприноси      1.500.000,00          1.500.000,00 

07 Остали извори                 
6.257,50 

                    
6.257,50 

13 Вишак прихода              
70.970,00                  70.970,00 

Укупно за функцију 130    135.809.182,00      1.577.227,50    137.386.409,50 

Извори финансирања за  програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета    135.809.182,00    135.809.182,00 

03 Социјални доприноси      1.500.000,00          1.500.000,00 

07 Остали извори                 
6.257,50 

                    
6.257,50 

13 Вишак прихода              
70.970,00                  70.970,00 

Укупно за програмску активност  0602-0001    135.809.182,00      1.577.227,50    137.386.409,50 

0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних 
организација

130 Извршни и законодавни органи 

481

Дотације невладиним организацијама                                                                                    
-дотације невладиним организацијама 
и удружењима грађана у износу од 
2.000.000,00   динара  

         2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 110:

01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 

Укупно за функцију 110          2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0602-
1001:

01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1001          2.000.000,00          2.000.000,00 

0602-1005

ПРОЈЕКАТ  Дигитализација катастра 
клизишта на подручју Градске општине 
Барајево - Комплексна геолошка карта 
(КГК-10)

130 Опште услуге 

424 Специјализоване услуге              500.000,00               500.000,00 

Извори финансирања за  функцију 130:
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01 Приходи из буџета              500.000,00               500.000,00 

Укупно за функцију 130              500.000,00               500.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0602-
1005:

01 Приходи из буџета              500.000,00               500.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1005              500.000,00               500.000,00 

0602-1006
Пројекат “Јачање образовне структуре 
чланова пољопривредних газдинстава на 
територији ГО Барајево”

180 Трансфери општег карактера између 
различитих нивоа власти

463 Трансфери осталим нивоима власти              600.000,00               600.000,00 

Извори финансирања за  функцију 180:

01 Приходи из буџета              600.000,00               600.000,00 

Укупно за функцију 180              600.000,00               600.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0602-
1006:

01 Приходи из буџета              600.000,00               600.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1006              600.000,00               600.000,00 

0602-1007 ПРОЈЕКАТ ‘’Побољшање безбедности 
саобраћаја на територији ГО Барајево ‘’

180 Трансфери општег карактера између 
различитих нивоа власти

463 Трансфери осталим нивоима власти      3.200.000,00          3.200.000,00 

Извори финансирања за  функцију 180:                                      
-   

13 Вишак прихода      3.200.000,00          3.200.000,00 

Укупно за функцију 180      3.200.000,00          3.200.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0602-
1007:

                                     
-   

13 Вишак прихода      3.200.000,00          3.200.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1007      3.200.000,00          3.200.000,00 

0602-1008 ПРОЈЕКАТ ‘’Финансирање верских 
заједница’’

860      Рекреација, спорт, култура и вере
481 Дотације невладиним организацијама          2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 950:
01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 

Укупно за функцију 860          2.000.000,00          2.000.000,00 
Извори финансирања за  пројекат 0602-
1008:

01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 
Укупно за пројекат 0602-1008          2.000.000,00          2.000.000,00 

0602-1010 ПРОЈЕКАТ ‘’Инвестиционо одржавање Инфо 
центра - улаз и шалтер сала’’

130 Опште услуге 
511 Зграде и грађевински објекти          2.400.000,00          2.400.000,00 

Извори финансирања за  функцију 130:
01 Приходи из буџета          2.400.000,00          2.400.000,00 

Укупно за функцију 130          2.400.000,00          2.400.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 0602-
1010:

01 Приходи из буџета          2.400.000,00          2.400.000,00 
Укупно за пројекат 0602-1010:          2.400.000,00          2.400.000,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета    143.309.182,00    143.309.182,00 

03 Социјални доприноси      1.500.000,00          1.500.000,00 

07 Остали извори                 
6.257,50 

                    
6.257,50 
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13 Вишак прихода      3.270.970,00          3.270.970,00 

Укупно за програм 15    143.309.182,00      4.777.227,50    148.086.409,50 

0901 ПРОГРАМ 9  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА

0901 -0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -  
ова апропријација користиће се за исплату :                                                                             
- једнократне помоћи   у 
износу од 1.460.000,00 динара                                                                                                                                           
                                                     -накнада из 
буџета  у случају смрти у износу од 80.000,00 
динара            

     

    1.540.000,00 

        

     74.794,00 

      

   1.614.794,00 

Извори финансирања за функцију 090 :

01 Приходи из буџета          1.540.000,00          1.540.000,00 

07 Остали извори              
74.794,00                  74.794,00 

Укупно за функцију 090          1.540.000,00              
74.794,00          1.614.794,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета          1.540.000,00          1.540.000,00 

07 Остали извори              
74.794,00                  74.794,00 

Укупно за програмску активност 0901-0001          1.540.000,00              
74.794,00          1.614.794,00 

0901-1001 ПРОЈЕКАТ  ‘’Набавка и расподела пакета 
грађевинског материјала’’

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за функцију 090 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-
1001:

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за пројекат 0901-1001 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета          1.540.000,00          1.540.000,00 

07 Остали извори              
74.794,00                  74.794,00 

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за програм 9          1.540.000,00 10.874.794,00 12.414.794,00

1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка 
локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима

860      Рекреација, спорт, култура и вере
 

481 Дотације невладиним организацијама                                                                                                                                   
                                                                                                                                        7.010.000,00          7.010.000,00 

Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета          7.010.000,00          7.010.000,00 

Укупно за функцију 860          7.010.000,00          7.010.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета          7.010.000,00          7.010.000,00 
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Укупно за програмску активност 1301-0001          7.010.000,00          7.010.000,00 

1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка 
школском, предшколском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури

860      Рекреација, спорт, култура и вере
  

481 Дотације невладиним организацијама                                                                                                                                   
                                                                                                                                        2.100.000,00          2.100.000,00 

Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета          2.100.000,00          2.100.000,00 

Укупно за функција 860          2.100.000,00          2.100.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0002:

01 Приходи из буџета          2.100.000,00          2.100.000,00 

Укупно за програмску активност 1301-0002          2.100.000,00          2.100.000,00 

Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета          9.110.000,00          9.110.000,00 

Укупно за програм 14          9.110.000,00          9.110.000,00 

2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
предшколских установа 

911  Предшколско образовање

463 Трансфери осталим нивоима власти          3.000.000,00          3.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 911:

01 Приходи из буџета          3.000.000,00          3.000.000,00 

Укупно за функција 911          3.000.000,00          3.000.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 2001-0001:

01 Приходи из буџета          3.000.000,00          3.000.000,00 

Укупно за програмску активност 2001-0001          3.000.000,00          3.000.000,00 

Извори финансирања за Програм 8:

01 Приходи из буџета          3.000.000,00          3.000.000,00 

Укупно за програм 8          3.000.000,00          3.000.000,00 

2002 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти              200.000,00               200.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета          1.800.000,00          1.800.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 

Укупно за функцију 950          2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  пројекат           
2002-1001:

01 Приходи из буџета          2.000.000,00          2.000.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1001          2.000.000,00          2.000.000,00 

2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање 
школа

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти       12.000.000,00       12.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета       12.000.000,00       12.000.000,00 
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Укупно за функцију 950       12.000.000,00       12.000.000,00 

Извори финансирања за  пројекат                   
2002-1002:

01 Приходи из буџета       12.000.000,00       12.000.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1002       12.000.000,00       12.000.000,00 

2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти          3.000.000,00          3.000.000,00 

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                                                                                           
                                                                          Ова 
апропријација користиће се за                      
-покриће трошкова превоза ученика 
основних школа у износу од 2.900.000,00 ди
нара                                                                     - 
покриће трошкова превоза категоризоване 
деце и њихових пратилаца у износу од 
400.000,00 динара

         3.300.000,00          3.300.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета          6.300.000,00          6.300.000,00 

Укупно за функцију 950          6.300.000,00          6.300.000,00 

Извори финансирања за  пројекат            
2002-1003:

01 Приходи из буџета          6.300.000,00          6.300.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1003          6.300.000,00          6.300.000,00 

2002-1006 ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне 
ученике и школску библиотеку

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти              350.000,00               350.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета              350.000,00               350.000,00 

Укупно за функцију 950              350.000,00               350.000,00 
Извори финансирања за  пројекат 2002-
1006:

01 Приходи из буџета              350.000,00               350.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1006              350.000,00               350.000,00 

2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‘’За првака пакет први’’

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти              300.000,00               300.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета              300.000,00               300.000,00 

Укупно за функцију 950              300.000,00               300.000,00 

Извори финансирања за  пројекат 2002-
1007:

01 Приходи из буџета              300.000,00               300.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1007              300.000,00               300.000,00 

Извори финансирања за  Програм 9:

01 Приходи из буџета       20.950.000,00       20.950.000,00 

Укупно за програм 9       20.950.000,00       20.950.000,00 

Извори финансирања за раздео 3:

01 Приходи из буџета    200.409.182,00    200.409.182,00 

03 Социјални доприноси      1.500.000,00          1.500.000,00 

07 Остали извори              
81.051,50                  81.051,50 

13 Вишак прихода 14.070.970,00       14.070.970,00 
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Укупно за раздео 3    200.409.182,00 15.652.021,50    216.061.203,50 

3.1 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање 
заштитом животне средине и природних 
вредности

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге              624.000,00               624.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета              624.000,00               624.000,00 

Функција 620              624.000,00               624.000,00 

Извори финансирања за  програмску 
активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета              624.000,00               624.000,00 

Укупно за програмску активност 0401-0001              624.000,00               624.000,00 

Извори финансирања за  Програм 6:

01 Приходи из буџета              624.000,00               624.000,00 

Укупно за програм 6              624.000,00               624.000,00 

0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање

630 Водоснабсевање

424 Специјализоване услуге              600.000,00               600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти          3.000.000,00   10.000.000,00       13.000.000,00 

541 Земљиште          2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 630:

01 Приходи из буџета          5.600.000,00          5.600.000,00 
13 Вишак прихода   10.000.000,00       10.000.000,00 

Укупно за функцију 630          5.600.000,00   10.000.000,00       15.600.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0001:

01 Приходи из буџета          5.600.000,00          5.600.000,00 

13 Вишак прихода   10.000.000,00       10.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0001          5.600.000,00   10.000.000,00       15.600.000,00 

0601-0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ    
Уређивање,одржавање и коришћење 
пијаца

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге              500.000,00               500.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета              500.000,00               500.000,00 

Укупно за функцију 620              500.000,00               500.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0007:

01 Приходи из буџета              500.000,00               500.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0007              500.000,00               500.000,00 

0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ    Јавна хигијена
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620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге          1.500.000,00          1.500.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          1.500.000,00          1.500.000,00 

Укупно за функцију 620          1.500.000,00          1.500.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0008:

01 Приходи из буџета          1.500.000,00          1.500.000,00 
Укупно за програмску активност                   
0601-0008          1.500.000,00          1.500.000,00 

0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Уређивање и 
одржавање зеленила

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге          3.500.000,00          3.500.000,00 

426 Материјал          1.200.000,00          1.200.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          4.700.000,00          4.700.000,00 

Укупно за Функцију 620          4.700.000,00          4.700.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0009:

01 Приходи из буџета          4.700.000,00          4.700.000,00 

Укупно за програмску активност                
0601-0009          4.700.000,00          4.700.000,00 

0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Јавна расвета

640 Улична расвета

421 Стални трошкови       43.000.000,00       43.000.000,00 

424 Специјализоване услуге              600.000,00               600.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање          3.500.000,00          3.500.000,00 

Извори финансирања за  функцију 640:

01 Приходи из буџета       47.100.000,00       47.100.000,00 

Укупно за Функцију 640       47.100.000,00       47.100.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0010:

01 Приходи из буџета       47.100.000,00       47.100.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0010       47.100.000,00       47.100.000,00 

0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање 
гробаља и погребне услуге

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге              480.000,00               480.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање          5.000.000,00          5.000.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти          2.000.000,00          2.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          7.480.000,00          7.480.000,00 

Укупно за функцију 620          7.480.000,00          7.480.000,00 
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Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета          7.480.000,00          7.480.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0011          7.480.000,00          7.480.000,00 

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Остале 
комуналне услуге

620 Развој заједнице 

421 Стални трошкови          1.600.000,00          1.600.000,00 

424 Специјализоване услуге              680.000,00               680.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање          4.630.000,00          4.630.000,00 

426 Материјал              200.000,00               200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти              578.000,00               578.000,00 

512 Машине и опрема              150.000,00               150.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          7.838.000,00          7.838.000,00 

Укупно за Функцију 620          7.838.000,00          7.838.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета          7.838.000,00          7.838.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0014          7.838.000,00          7.838.000,00 

Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета       74.718.000,00       74.718.000,00 

13 Вишак прихода   10.000.000,00       10.000.000,00 

Укупно за програм 2       74.718.000,00   10.000.000,00       84.718.000,00 

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина

 620 Развој заједнице 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)     
  10.200.403,00 

   
   10.200.403,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца          1.825.194,00          1.825.194,00 
413 Накнаде у натури                 90.000,00                  90.000,00 

414 Социјална давања запосленима              541.926,00               541.926,00 

415 Накнаде за запослене              420.000,00               420.000,00 

416 Награде, бонуси и остали расходи              152.000,00               152.000,00 

421 Стални трошкови          1.039.000,00          1.039.000,00 

423 Услуге по уговору          2.673.000,00          2.673.000,00 

424 Специјализоване услуге                                      -             
562.000,00               562.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање              340.000,00               340.000,00 

426 Материјал              833.000,00               833.000,00 

465 Остале дотације и трансфери          1.377.503,00          1.377.503,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом          4.510.000,00          4.510.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова                 40.000,00                  40.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти              500.000,00               500.000,00 

512 Машине и опрема              206.352,00               206.352,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета       24.748.378,00       24.748.378,00 
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13 Вишак прихода           
562.000,00               562.000,00 

Укупно за функцију 620       24.748.378,00           
562.000,00       25.310.378,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета       24.748.378,00       24.748.378,00 

13 Вишак прихода           
562.000,00               562.000,00 

Укупно за програмску активност 0602-0001       24.748.378,00           
562.000,00       25.310.378,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета       24.748.378,00       24.748.378,00 

13 Вишак прихода           
562.000,00               562.000,00 

Укупно за програм 15       24.748.378,00           
562.000,00       25.310.378,00 

0701 ПРОГРАМ 7  ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање 
путева

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге          1.500.000,00          1.500.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање       20.000.000,00   20.000.000,00       40.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета       21.500.000,00       21.500.000,00 

13 Вишак прихода   20.000.000,00       20.000.000,00 

Укупно за Функцију 620       21.500.000,00   20.000.000,00       41.500.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета       21.500.000,00       21.500.000,00 

13 Вишак прихода   20.000.000,00       20.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0701-0002       21.500.000,00   20.000.000,00       41.500.000,00 

Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета       21.500.000,00       21.500.000,00 

13 Вишак прихода   20.000.000,00       20.000.000,00 

Укупно за програм 7       21.500.000,00   20.000.000,00       41.500.000,00 

1101 ПРОГРАМ  1  ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, 
просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге              600.000,00               600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти              800.000,00      1.424.440,00          2.224.440,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета          1.400.000,00          2.824.440,00 

13 Вишак прихода      1.424.440,00          1.424.440,00 

Укупно за функцију 620          1.400.000,00      1.424.440,00          2.824.440,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета          1.400.000,00          1.400.000,00 

13 Вишак прихода      1.424.440,00          1.424.440,00 

Укупно за програмску активност 1101-0001          1.400.000,00      1.424.440,00          2.824.440,00 

Извори финансирања за Програм1:

01 Приходи из буџета          1.400.000,00                                  
-            1.400.000,00 



Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

126

13 Вишак прихода      1.424.440,00          1.424.440,00 

Укупно за програм 1          1.400.000,00      1.424.440,00          2.824.440,00 

1301 ПРОГРАМ  14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање 
спортске инфраструктуре

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге              600.000,00               600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти       11.400.000,00      3.600.000,00       15.000.000,00 

Извори финансирања за  функцију 620:

01 Приходи из буџета       12.000.000,00       12.000.000,00 

13 Вишак прихода      3.600.000,00          3.600.000,00 

Укупно за Функцију 620       12.000.000,00      3.600.000,00       15.600.000,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0003:

01 Приходи из буџета       12.000.000,00       12.000.000,00 

13 Вишак прихода      3.600.000,00          3.600.000,00 

Укупно за програмску активност 1301-0003       12.000.000,00      3.600.000,00       15.600.000,00 

Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета       12.000.000,00       12.000.000,00 

13 Вишак прихода      3.600.000,00          3.600.000,00 

Укупно за програм 14       12.000.000,00      3.600.000,00       15.600.000,00 

Извори финансирања за главу 3.1 :
01 Приходи из буџета    134.990.378,00    134.990.378,00 

13 Вишак прихода   35.586.440,00       35.586.440,00 

Укупно  за главу 3.1    134.990.378,00   35.586.440,00    170.576.818,00 

3.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту

421 Стални трошкови          8.195.000,00      1.200.000,00          9.395.000,00 
424 Специјализоване услуге              150.000,00               150.000,00 
426 Материјал              250.000,00               250.000,00 
482 Порези и обавезне таксе                 10.000,00                  10.000,00 
483 Новчане казне по решењу суда              200.000,00      1.200.000,00          1.400.000,00 
512 Машине и опрема                 50.000,00                  50.000,00 

Извори финансирања за  функцију 160 :
01 Приходи из буџета          8.855.000,00          8.855.000,00 
13 Вишак прихода      2.400.000,00          2.400.000,00 

Укупно за функција 160          8.855.000,00      2.400.000,00       11.255.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета          8.855.000,00          8.855.000,00 
13 Вишак прихода      2.400.000,00          2.400.000,00 

Укупно за програмску активност 0602-0002          8.855.000,00      2.400.000,00       11.255.000,00 
Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета          8.855.000,00          8.855.000,00 
13 Вишак прихода      2.400.000,00          2.400.000,00 
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Укупно за програм 15          8.855.000,00      2.400.000,00       11.255.000,00 
Извори финансирања за  главу 3.2 :

01 Приходи из буџета          8.855.000,00          8.855.000,00 
13 Вишак прихода      2.400.000,00          2.400.000,00 

Укупно  за главу 3.2          8.855.000,00      2.400.000,00       11.255.000,00 
3.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’БАРАЈЕВО’’

1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалних установа културе

860 Рекреација, спорт, култура и вере
411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)          5.229.949,00          5.229.949,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца              938.642,00               938.642,00 

414 Социјална давања запосленима              295.000,00           
850.000,00               295.000,00 

415 Накнаде за запослене              450.000,00               450.000,00 

421 Стални трошкови          1.380.000,00              
30.000,00          1.410.000,00 

423 Услуге по уговору          2.075.000,00          2.075.000,00 

424 Специјализоване услуге          4.414.040,00           
770.000,00          5.184.040,00 

425 Текуће поправке и одржавање          1.212.376,00          1.212.376,00 
426 Материјал              887.886,00               887.886,00 
465 Остале дотације и трансфери              685.399,00               685.399,00 
482 Порези и обавезне таксе                 95.000,00                  95.000,00 
512 Машине и опрема          1.222.708,00          1.222.708,00 

Извори финансирања за  функцију 860 :
01 Приходи из буџета       18.886.000,00       18.886.000,00 

03 Социјални доприноси           
850.000,00               850.000,00 

04 Сопствени приходи           
800.000,00               800.000,00 

Укупно за функцију 860       18.886.000,00      1.650.000,00       20.536.000,00 
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета       18.886.000,00       20.536.000,00 

03 Социјални доприноси           
850.000,00               850.000,00 

04 Сопствени приходи           
800.000,00               800.000,00 

Укупно за програмску активност 1201-0001 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 18.886.000,00 20.536.000,00
03 Социјални доприноси 850.000,00 850.000,00
04 Сопствени приходи 800.000,00 800.000,00

Укупно за програм 13 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
Извори финансирања за главу 3.3:

01 Приходи из буџета 18.886.000,00 18.886.000,00
03 Социјални доприноси 850.000,00 850.000,00
04 Сопствени приходи 800.000,00 800.000,00

Укупно за главу 3.3 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

Извори финансирања за раздео 03:

01 Приходи из буџета    363.140.560,00    363.140.560,00 

03 Социјални доприноси      2.350.000,00          2.350.000,00 

04 Сопствени приходи           
800.000,00               800.000,00 

07 Остали извори              
81.051,50                  81.051,50 

13 Вишак прихода   52.057.410,00       52.057.410,00 

Укупно за Раздео 3    363.140.560,00   55.288.410,00    418.429.021,50 

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно 
правобранилаштво

330 Судови

411 Плате и додаци запослених          4.500.000,00          4.500.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца              805.500,00               805.500,00 

414 Социјална давања запосленима              100.000,00               100.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене              200.000,00               200.000,00 

422 Трошкови путовања              100.000,00               100.000,00 

423 Услуге по уговору                 20.000,00                  20.000,00 

424 Специјализоване услуге                 20.000,00                  20.000,00 

426 Материјал              200.000,00               200.000,00 

465 Остале дотације и трансфери              650.000,00               650.000,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом                 20.000,00                  20.000,00 

Извори финансирања за  функцију 330:

01 Приходи из буџета          6.615.500,00          6.615.500,00 

Укупно за функцију 330          6.615.500,00          6.615.500,00 

Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета          6.615.500,00          6.615.500,00 

Укупно за програмску активност 0602-0004          6.615.500,00          6.615.500,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета          6.615.500,00          6.615.500,00 

Укупно за програм 15          6.615.500,00          6.615.500,00 

Извори финансирања за раздео 04:

01 Приходи из буџета          6.615.500,00          6.615.500,00 

Укупно за раздео 04          6.615.500,00          6.615.500,00 

Извори финансирања за Разделе 1+2+3+4

01 Приходи из буџета    422.891.781,00    422.891.781,00 

03 Социјални доприноси      2.350.000,00          2.350.000,00 

04 Сопствени приходи           
800.000,00               800.000,00 

07 Остали извори              
81.051,50                  81.051,50 

13 Вишак прихода 52.057.410,00       52.057.410,00 

Укупно за Разделе 1+2+3+4    422.891.781,00 55.288.461,50    478.180.242,50 

ПРОГРАМИ

1101 Укупно Програм 1 Локални развој и 
просторно планирање      1.400.000,00    1.424.440,00       2.824.440,00 

0601 Укупно Програм 2 Комунална делатност    94.218.000,00  10.000.000,00   104.218.000,00 

0101 Укупно Програм 5 развој пољопривреде      3.000.000,00       3.000.000,00 

0401 Укупно Програм 6 Заштита животне 
средине         624.000,00          624.000,00 

0701 Укупно Програм 7 Путна инфраструктура    21.500.000,00  20.000.000,00     41.500.000,00 

2001 Укупно Програм 8 Предшколско васпитање      3.000.000,00       3.000.000,00 

2002 Укупно Програм 9 Основно образовање    20.950.000,00     20.950.000,00 

0901 Укупно Програм 11 Социјална и дечја 
заштита      1.540.000,00 10.874.794,00     12.414.794,00 

1201 Укупно Програм 13 Развој културе    18.886.000,00    1.650.000,00     20.536.000,00 

1301 Укупно Програм 14 Развој спорта и 
омладине    21.110.000,00    3.600.000,00     24.710.000,00 

0602 Укупно Програм 15 Локална самоуправа  236.663.781,00 7.739.227,50   244.403.008,50 

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ    422.891.781,00 55.288.461,50    478.180.242,50 
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Члан 7.

                 Члан 10. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 422.891.781,00 динара и средства из осталих извора у износу од  55.288.461,50 динара, утврђени су и распоређени по 

програмској класификацији, и то:

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8

1101
Програм 1 ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

Повећање покривености 
територије планском 
документацијом

Проценат покривености 
територије планском 
документацијом

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.824.440,00

1101-0001

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Стратешко, просторно 
и урбанистичко 
планирање

2.824.440,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Израда планске и урбанистичке 
документације

1.Број усвојених планова 
генералне регулације у односу 
на број предвиђених 

1 1 1 1 2.824.440,00

0601 Програм 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ

1.Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама комуналне 
делатности

1. Степен покривености 
корисника (домаћинства, 
установе, привредни субјекти 
и др.)  услугама комуналне 
делатности

85 100 100 100 104.218.000,00

0601-0001
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Водоснабдевање

15.600.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Максимална могућа покривеност 
корисника и територије услугама 
водоснабдевања

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 
домаћинстава 

70 80 100 100 15.600.000,00
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0601-0007

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ    
Уређивање,одржавање 
и коришћење пијаца

500.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Адекватан квалитет пружених 
услуга уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан број 
пијачних места предвиђених 
у складу са градском/
општинском одлуком

160 170 180 180 500.000,00

0601-0008 Програмска активност 
Јавна хигијена 1.500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Максимална могућа 
покривеност насеља и територије 
услугама одржавања чистоће 
јавних површина

Степен покривености 
територије услугама 
одржавања чистоће јавно-
прометних површина (број 
улица које се чисте у односу 
на укупан број улица у 
општини)

25,00% 30,00% 35,00% 35,00% 1.500.000,00

0601-0009
Програмска активност 
Уређивање и 
одржавање зеленила

4.700.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Максимална могућа 
покривеност насеља и територије 
услугама уређења и одржавања 
зеленила

Укупан број м2 јавних зелених 
површина на којима се 
уређује и одржава зеленило

123.724 123.724 130.000 130.000 4.700.000,00
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0601-0010 Програмска активност 
Јавна расвета 47.100.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Оптимална покривеност насеља и 
територије јавном расветом

Укупан број светиљки у односу 
на потребан 12.800 13.000 13.300 13.300 47.100.000,00

0601-0011

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ  
Одржавање гробаља и 
погребне услуге

13.480.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА Обезбеђивање услова за 
обављање комуналних делатности

Висина буџетских средстава за 
субвенције 6.000.000,00 6.000.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Оптимална покривеност 
територије јединице локалне 
самоуправе одржавањем гробаља 
и погребним услугама

1.Број гробаља у општини 19 20 20 20 7.480.000,00

0601-0014
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ  Остале 
комуналне услуге

21.338.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Обезбеђивање услова за 
задовољење других комуналних 
потреба грађања

1.Остварени расходи за 
пружање осталих комуналних 
услуга

10.160.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00
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ОПШТИНСКА УПРАВА
1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других комуналних 
потреба грађања

Висина буџетских средстава за 
субвенције 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

0101 Програм 5 РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

1. Спровођење усвојене 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја на 
подручју локалне самоуправе 

1. Усвојени програми развоја 
пољопривреде и руралног 
развоја

1 3.000.000,00

0101-1001
ПРОЈЕКАТ Награда 
стрелцима у систему 
противградне заштите

400.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
1. Материјална стимулација 
лицима која су ангажована на 
противградним станицама

Број стрелаца 12 12 400.000,00

0101-1002

ПРОЈЕКАТ  
Финансирање 
невладиних 
организација

2.300.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

0101-1002 ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Подстицај и развој привредних 
делатности ( пољопривреда) 
кроз финансирање пројеката 
невладиних организација са 
територије Општине Барајево

Број пројеката 2 3

2.300.000,00

Број удружења која учествују 
на конкурсу 2 3

0101-1003

ПРОЈЕКАТ Посете 
пољопривредника  
сајмовима и  
изложбама

300.000,00
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ОПШТИНСКА УПРАВА

Организовње групних посета 
и праћење новина и научних 

достигнућа

Број одлазака 3 4 5 300.000,00

Број пољопривредника 100 130 150

0401 Програм 6 ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Испуњење обавеза у складу са 
законима у домену постојања 
стратешких и оперативних 
планова као и мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са 
акционим планом 

1 1 1 1 624.000,00

0401-0001

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Управљање 
заштитом животне 
средине и природних 
вредности

624.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1.Испуњење обавеза у складу са 
законима у домену постојања 
стратешких и оперативних 
планова као и мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са акционим 
планом 

1 1 1 1 624.000,00

0701 Програм 7 ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Развијеност инфраструктуре 
у контексту доприноса социо 
економском развоју

1. Дужина изграђених 
саобраћајница које су у 
надлежности општине (у км)

150 200 200 200 41.500.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

0701-0002
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ  
Одржавање путева

41.500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију и  
редовно одржавање асфалтног 
покривача

Број километара санираних и/
или реконструисаних путева 50 50 50 50 41.500.000,00
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2001

Програм 8 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ

Повећање  обухвата деце 
предшколским васпитањем  и  
образовањем

Број деце који је уписан у 
предшколске установе 633 640 3.000.000,00

 Број уписане деце у односу 
на број укупно пријављене 
деце 

242/242

2001-0001

Програмска активност 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА

3.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Унапређење квалитета 
предшколског образовања и 
васпитања 

1.број предшколских 
установа 6 6 3.000.000,00

2.број предшколских 
установа на којима ће се 
вршити радови

6 6

2002 Програм 9 ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

1. Потпуни обухват основним 
образовањем и васпитањем

Број деце која су обухваћена 
основним образовањем 
(разложен по разредима и 
полу)

2.100 2.050 2.050 2.050

20.950.000,00

Број ученика који су уписали 
први разред у односу на број 
деце који је завршио четврти, 
тј. осми разред 

245/257 240/250 250/260 255/265

2.Унапређење доступности 
основног образовања деци из 
осетљивих група

1.Број деце са додатним 
образовним потребама 
који је укључен у редовне 
програме

14 14

2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и 
смештај ученика 2.000.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив
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2002-1001 ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Потпуна доступност основног 
образовања деци са сметњама у 
развоју

Број деце са сметњама 
у развоју на територији 
ГО Барајево која похађају 
основну школу

5 14 2.000.000,00

Број деце смештених у 
васпитно образовне установе 
за децу ометену у развоју

4 4

Број деце која користе услуге 
исхране 1 6

2002-1002
ПРОЈЕКАТ Текуће 
поправке и одржавање 
школа

12.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Ефикасно и безбедно основно 
образовање и рационална 
употреба средстава

број школа на  којима ће се 
вршити радови 5 6 12.000.000,00

% буџета издвојен за текуће 
поравке и одржавање школа 2,35% 3%

2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз 
ученика 6.300.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. потпуна доступност основног 
образовања деци на удаљености 
већој од 4 км од седишта школе

број деце која похађају 
основну школу 2.300 2.000 2.000 2.000

6.300.000,00

број деце која користе 
организовани превоз 170 165 165 165

1. потпуна доступност основног 
образовања деци са сметњама у 
развоју

број деце са сметњама у 
развоју на територји ГО 
Барајево која похађају 
основну школу

8 8

број пратилаца деце са 
сметњама у развоју 8 8

2002-1006

ПРОЈЕКАТ набавка 
књига за одличне 
ученике и школску 
библиотеку

350.000,00
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Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Мотивација ученика за 
постизање бољег успеха у школи

1.број деце са одличним 
успехом у основној школи 910 920

350.000,002.Квантитативан и квалитативан 
приступ школској литератури

1.укупан број корисника 
школске литературе 550 570

2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‘’За првака 
пакет први’’ 300.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
1.Подизање свести о важности 
безбедног учешћа у саобраћају 
код ђака првака

1.Број ђака првака којима су 
уручени поклон пакети 240 250 300.000,00

0901

Програм 11 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

1.Унапређење положаја грађана 
који припадају угроженим 
групама обезбеђивањем мера 
материјалне подршке 

1. Број мера материјалне 
подршке грађанима 
предвиђених Одлуком о 
социјалној заштити 
% (или номинални износ) 
буџетских издвајања за 
мере материјалне подршке 
грађанима 

2 2 2 2 12.414.794,00

2.Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

105 110 115 120

0901-0001 Програмска активност 
Социјалне помоћи 1.614.794,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају посебно 
осетљивим социјаним групама 

Број корисника једнократне 
новчане помоћи 100 105 110 115 1.614.794,00
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0901-1001

ПРОЈЕКАТ  ‘’Набавка 
и расподела пакета 
грађевинског 
материјала’’

10.800.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА

Обезбеђивање подршке 
интеграције лица која су већ 
започела изградњу кућа или која 
поседују неусловну кућу погодну 
за адаптацију

број породица прималаца 
новчане помоћи за решавање 
стамбених потреба

10

10.800.000,00

1201 Програм 13 РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1.Подстицање развоја културе 
кроз јачање капацитета културне 
инфраструктуре

Број манифестација у 
установи културе 80 85 90 95

20.536.000,00

Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима  
који су одржани

5.000 5.500 6.000 6.500

1201-0001

Програмска активност 
Функционисање 
локалних установа 
културе

20.536.000,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
БАРАЈЕВО

1.Подстицање развоја културе 
кроз  јачање капацитета установа 
културе

Проценат учешћа издвајања 
за културне програме у буџету 
установа културе 

26,17 23,83 23,83 23,83

20.536.000,00

Проценат учешћа трошкова 
зарада  у буџету  установа 
културе 

36,31 31,11 31,11 31,11

2.Унапређење ефикасности 
установе културе

Број запослених у установи 
културе 9 9 9 9
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1301 Програм 14 РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1. Планско подстицање и 
креирање услова за бављење 
спортом за све грађане и  
грађанке  општине

Број спортских организација 
преко којих се остварује јавни 
интерес у области спорта

24 26 27 28

24.710.000,00
Донешен Правилник о 
финансирању спорта у граду/
општини

да да да да

1301-0001

Програмска 
активност Подршка 
локалним спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима

7.010.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Обезбеђивање услова за рад и 
унапређење капацитета спортских 
организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области 
спорта у граду/општини

Број посебних 
школских,годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
општине 

29 31 32 33 7.010.000,00

Број установа и организација 
у области спорта преко којих 
се остварује јавни интерес у 
области спорта

26 27 28 29

1301-0002

Програмска 
активност Подршка 
предшколском, 
школском и 
рекреативном спорту 
и масовној физичкој 
култури

2.100.000,00
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ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Унапређење предшколског, 
школског и рекреативног спорта  

Просечан број спортских 
секција по школи у општини 12 13 14 15 2.100.000,00

Број објеката који је доступан 
за коришћење предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту 

19 19 19 19

Просечан број дана (или 
сати) у години када су 
постојећи објекти доступни 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту 

365 365 365 365

2.Унапређење рекреативног 
спорта

Број програма којима се 
се реализују активности из 
рекреативног спорта

2 3 4 5

1301-0003

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Одржавање спортске 
инфраструктуре

15.600.000,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Обезбеђивање услова за рад и 
унапређење капацитета спортских 
установа преко којих се остварује 
јавни интерес у области спорта у 
општини

 Број реновираних спортских 
терена 0 5 6 8 15.600.000,00
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0602 Програм 15 ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

1. Одрживо управно и 
финансијско функционисање 
Града у складу надлежностима и 
пословима локалне самоуправе

1.Укупан износ буџетских 
средстава опредељен 
Одлуком о обиму средстава 
за вршење послова града и 
градских општина и прихода 
који припадају граду,односно 
градским општинама

401.752.840,00 422.891.781,00 244.403.008,50

2.% учешћа буџетских 
прихода Градске општине 
Барајево у укупном обиму 
средстава градских општина

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

0602-0001

Програмска активност 
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

211.160.191,50

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

1. Број седница скупштине 
општине 6 6 6 6 11.181.704,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

1. Број седница општинског 
већа 30 30 30 30 37.281.700,00

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив
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0602-0001

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

Број остварених услуга  
градске/општинске управе 
(укупан број предмета који су 
у току, број решења, дозвола, 
потврда и других докумената 
издатих  физичким и правним 
лицима)

4.500 4.500 4.500 4.500

137.386.409,50

0602-0001

2. Унапређење и модернизација 
рада управе ЈЛС и градске 
општине

Проценат буџета који се 
издваја за модернизацију 
рада управе (за прибављање 
рачунара и друге опреме за 
потребе унапређења рада 
управе

1,10% 1% 1% 1%

3. Ефикасна и економична набака 
опреме и материјала за потребе 
органа општине

Проценат спроведених 
поступака јавних набавки 100% 100% 100% 100%

0602-0001
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ  И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 1. Обезбеђено континуирано 

функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

Број остварених услуга   
(укупан број  потврда и 
других докумената издатих  
физичким и правним лицима)

105 120 130 130

25.310.378,00

Проценат решениих  предмета 
у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока)

85 85 90 90

0602-0002
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ  Месне 
заједнице

11.255.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.Обезбеђено задовољавање 
потреба и интереса локалног 
становништва деловањем месних 
заједница 

Проценат буџета општине 
који се користи за трошкове 
и  планове  рада /програме 
месних заједница

7,07% 1,00% 1,00% 1,00% 11.255.000,00
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Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

0602-0004
Програмска активност 
Општинско јавно 
правобранилаштво

6.615.500,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО Заштита имовинских права и 

интереса  општине  

Број решених предмета 
у односу на укупан број 
предмета на годишњем нивоу

110/150 120/200 130/220 150/250 6.615.500,00

Број правних мишљења која 
су дата органима  општине 
, стручним службама и 
другим правним лицима чија 
имовинска и друга права 
заступа

80 90 100 120

0602-1001

ПРОЈЕКАТ 
Финансирање 
невладиних 
организација

2.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Унапређење и јачање сарадње 
општине са организацијама ОЦД 
кроз финансирање недостајућег 
дела средстава за раеализацију 
програма којима се унапређује 
положај грађана у свим областима

1.број удружења чији су 
програми финансирани 30 26 2.000.000,00

2.укупан број поднетих 
захтева за финансирање 45 40

0602-1005

ПРОЈЕКАТ  
Дигитализација 
катастра клизишта 
на подручју Градске 
општине Барајево - 
Комплексна геолошка 
карта (КГК-10)

500.000,00
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Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Ефикаснији, економичнији и 
правилнији рад грађевинске и 
комуналне инспекције, издавање 
информација о локацији, 
грађевиснких и употребних 
дозвола

Број евидентирани 
(мапираних) нових клизишта 10 10 500.000,00

0602-1006

ПРОЈЕКАТ “Јачање 
образовне 
структуре чланова 
пољопривредних 
газдинстава на 
територији ГО Барајево”

600.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Подстицај пољопривредним 
газдинствима да школују 
своје чланове у Средњој 
пољопривредној школи у Барајеву

Број ученика уписаних у 
Средњу пољопривредну 
школу у Барајеву 

117 120 600.000,00

0602-1007

ПРОЈЕКАТ ‘’Побољшање 
безбедности саобраћаја 
на територији ГО 
Барајево ‘’

3.200.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1.Унапређење квалитета знања из 
области саобраћајног васпитања Број деце учесника едукације 1.000 1.000 3.200.000,00

0602-1008
ПРОЈЕКАТ 
‘’Финансирање верских 
заједница ‘’

2.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Помоћ у изградњи и опремању 
храмова Број храмова у изградњи 3 3 2.000.000,00
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0602-1009 Пројекат ‘’Општинска 
изборна комисија’’ 4.672.317,00

Избор одборника  да

Програм/програмска активност и 
пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана 

вредност 2016
Циљана 

вредност 2017
Циљана вредност 

2018 Укупна средства

Шифра Назив

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Избор органа локалне власти

Избор чланова већа да 4.672.317,00

Избор председника општине да

0602-1010

ПРОЈЕКАТ 
‘’Инвестиционо 
одржавање Инфо 
центра - улаз и шалтер 
сала’’

2.400.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Остваривање права грађана 
на ефикаснији начин у смислу 
унапређења комуникације са 
надлежним општинским,градским 
и републичким органима 
посредством Инфо центра

Број грађана који своја права 
остварују у Инфо центру , 
као и бро странака/грађана 
којима се пружа тражена 
информација

65.000 66.000 66.500 67.000 2.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ 478.180.242,50

Члан 8.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ‘’ Службеном листу  Града Београда ‘’, а примењиваће се од дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БАРАЈЕВО
Бр. 06 - 6/2016 - 332  –  oд  04. марта  2016. године

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                                              
Бранислав Мијаиловић                                                                   
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007 ), члана        77 – 79. 
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
- испр.,108/2013 и 142/2014) и члана 19.Статута Градске општине  Барајево    (‘’ Сл.лист Града Београда ‘’, бр. 30/2010, 
40/2013), а на предлог Већа општине Барајево, Скупштина Градске општине  Барајево, на седници одржаној  12. јуна   
2015. године, донела је : 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  БАРАЈЕВО
ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1. 

                 I Средства из буџета                                                                                                         у (000)
1. Остварени приходи и примања :
- Текући приходи (7)                                                                                                             385.247
- Примања од продаје нефинансијске имовине  (8)                                                           505
- Пренета неутрошена средства из ранијих година (3)                                                 43.416
Укупни приходи и примања   (7+8+13)                                                                                  429.168
2.  Извршени расходи и издаци
-  Текући расходи  (4)                                                                                                            391.774
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)                                                              9.484   
Укупно извршени расходи и издаци    (4+5)                                                                         401.258
3. Разлика укупних прихода, примања и пренетих средства и укупних

расхода и издатака  ( 1-2)                                                                                                   27.91
0                                                                                                                                                                                                               

          

Члан 2. 

 У  завршном  (консолидованом)  рачуну  буџета Градске општине  Барајево  за  2014. годину  (у  даљем  тексту 
завршни  рачун), у  Билансу  стања  на  дан  31. децембра  2014. године  утврђена  је  укупна  актива  у  износу  од  129.843  
хиљада  динара  и  укупна  пасива  у  износу  од  129.843 хиљада  динара.
 Структура  активе и пасиве  исказана према  економској  класификацији:
 
             Актива 

Економска  
Класификација           О п и с                                          И з н о с             У к у п н о 
                            у (000)               у (000)

011                           Некретнине и опрема                           76.241
014                           Природна имовина                                 1.488
015                           Нефинансијаска имовина у                       
                                 припреми и аванси                                     426
016                           Нематеријална имовина                       7.081
            

01          Нефинансијска  имовина
                                  у  сталним  средствима                                                   85.236 

021                          Залихе                                                             131

022                           Залихе ситног инвентара и 
                                 потрошног материјала                           2.933                           
               
                02             Нефинансијска имовина у 
                                  залихама                                                                                 3.064
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               0                Нефинансијска  имовина                                                 88.300 

121                           Новчана  средства, племенити
                         метали, хартије  од  вредности           27.912 

122                           Краткорочна  потраживања                   1.381 
123                           Краткорочни  пласмани                        10.337

             12                Новчана  средства, племенити
                                 метали, хартије  од  вредности   
                                 потраживања  и  краткорочни  
    пласмани                                                                             39.630 

131                           Активна временска разграничења     1.913 
             13                Активна временска разграничења                                 1.913   

               1                Финансијска  имовина                                                     41.543
       Укупна  актива :                                                            129.843   

            Пасива 
211                           Домаће дугорочне обавезе
212                           Стране дугорочне обавезе 
213                           Дугорочне обавезе по основу   гаранција
214                           Обавезе по основу отплате главнице
                                  за финансијски лизинг
215                           Обавезе по основу отплата гаранција по 
                                 комерцијалним трансакцијама
              21               Дугорочне обавезе                                                                 
231                           Обавезе  за  плате  и додатке                              
232                           Обавезе по основу накнада 
                                  запосленима        
233                           Обавезе за награде и остале посебне
                                  расходе                  
234                           Обавезе по основу социј. доприноса
                                 на терет послодавца  
235                          Обавезе по основу накнада у натури
236                           Обавезе по основу социјалне помоћи 
                                 запосленима    
237                           Службена путовања и услуге по 
                                 уговору   
238                          Обавезе по основу посланичких 
                                додатака            
239                          Обавезе по основу судијских додатака                                              
              23               Обавезе по основу расхода за
                                 запослене  
241                          Обавезе по основу отплате камата и 
                                 пратећих трошкова задуживања 
242                          Обавезе по основу субвенција                      68  
243                          Обавезе по основу донација, дотација 
                                 и трансфера                          
244                          Обавезе за социјално осигурање               247
245                          Обавезе за остале расходе                             18
            
              24              Обавезе по основу субвенција                                          333

251                           Примљени аванси,депозити и 
                                  кауције
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252                           Обавезе  према  добављачима               1.310 
253                           Обавезе за издате чекове и обвезнице
254                           Остале  обавезе                                                 21  
                    
              25               Обавезе  из  пословања                                                    1.331

291                            Пасивна временска разграничења        11.869

               29               Пасивна временска разграничења                               11.869

                 2               Обавезе                                                                               13.533 

311                            Извори  капитала                                     87.633

               31               Капитал                                                                                 87.633

321121                      Вишак  прихода и примања - суфицит                                               
                                ( индиректних буџетских корисника )                                 549     
                               
321121                      Вишак прихода и примања - суфицит                              
                                (на Извршењу  буџета)                                                       27.361  
321311                      Нераспоређени вишак прихода и примања
                                   Из ранијих година                                                                  767        
                                 
                 3                   Капитал,утврђивање  резултата  пословања
                                     и ванбилансна евиденција                                      116.310
                                      Укупна  пасива :                                                          129.843

 Билансом  стања  су  обухваћена  средства  свих рачуна трезора општине Барајево. 

Члан  3. 

 У  Билансу  прихода  и  расхода  у  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра 2014. године укупни приходи и 
примања од продаје нефинансијске имовине  утврђени су  у  износу од  385.752 хиљада  динара, а укупни извршени 
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 401.258 хиљада динара:

1. Текући  приходи  и  примања
     од    продаје  нефинансијске  имовине                                                        385.752
2. Текући  расходи  и  издаци за
     нефинансијску имовину                                                                                    401.258                                                                         
3. Мањак прихода и примања – буџетски  дефицит                                         15.506                                                        
4. Кориговање  вишка,односно мањка  прихода
    и примања                                                                                                                43.416    
5. Вишак прихода и примања -  суфицит                                                              27.910   

Члан  4.
        

Буџетски суфицит, примарни   суфицит  и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

О п и с
Економска 
класификација

Укупна 
средства

I Укупна примања 7+8+9 385.752   

1.   Текући приходи 7 385.247   

1.1 Камате 7411 1.260   
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2.   Примања од продаје нефинансијске имовине 8 505   
3.   Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 9  

3.1 Примања од продаје финансијске имовине 92  

II   Укупни идаци 4+5+6 401.258   

4.  Текући расходи 4 391.774   

4.1 Отплате камата 4.4  

5.  Издаци за нефинансијску имовину 5 9.484   
6.  Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине 6  

6.1 Набавка финансијске имовине 62  

III  Буџетски дефицит (7+8)-(4+5) -15.506   
IV Примарни дефицит  (укупни приходи умањени за 
наплаћене камате  минус укупни расходи умањени за 
плаћене камате) (7-7411+8)-(4-44+5) -16.766   
Укупан фискални резултат (III+(3.1 - 6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62) -15.506   

  Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 
износу од  15.506   хиљада динара.
  Примарни дефицит представља буџетски дефицит  коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа 
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од  16.766  хиљада динара. 
  Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих 
кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у 
износу од   15.506 хиљада динара.

Члан 4.

Остварени буџетски дефицит из члана 4. Одлуке у износу од 15.506  хиљада динара коригује се за вишак прихода из 
ранијих година у износу од 43.416  хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2014. години  износи 27.910 
хиљада динара. Утврђени вишак прихода  преноси се у   наредну  годину, a састоји се из :
   I   Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета  у износу од 27.361  хиљада динара
   II  Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од  549  хиљада  динара.

     I Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета  у износу од  27.361 хиљада динара састоји се из :
  1.1 Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од 7.157  хиљада динара, који се распоређује за следеће 
намене:    
-     За побољшање безбедности саобраћаја на територији општине Барајево у износу од 1.700 хиљада динара,
 -   За финансирање израде детаљног урбанистичког плана за градску општину Барајево, као и за побољшање услова 
становања распоређују се средства Дирекцији за развој и изградњу Градске општине Барајево у износу 3.589 хиљада 
динара,
-  За покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање у 
износу од 793 хиљада динара,
 -    За покриће трошкова извршења Решења грађевинске инспекције  у износу од  436 хиљада динара, 
-    За покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака  у износу од 42 хиљаде динара,
-    За   покриће трошкова извршења Решења комуналне инспекције у износу од 34 хиљадe динара,
-     На име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом – поплаве  у износу од 
562 хиљаде динара.
   1.2 Дела нераспоређеног вишка прихода из 2014. године утврђеног  у износу од 20.204 хиљада динара, који ће бити 
распоређен Ребалансом Одлуке о буџету Градске општине Барајево за  2015. годину. 
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   Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од  549  хиљада динара биће  распоређен  на предлог органа 
управљања  корисника. 

Члан 5.

 У  извештају  о  капиталним  издацима  и  финансирању  у  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2014. 
године, утврђени  су  укупни  издаци  у  износу  од  9.484  хиљада  динара. 
 Структура  издатака  је ( у хиљадама динара): 

 Примања
823                       Примања од продаје робе за даљу
                              продају                                                                     505
          82                Примања од продаје залиха                              505
             8               Примања од продаје нефинансијске
                              имовине                                                                                         505

  Издаци 

511                       Зграде  и  грађевински  објекти                      1.681 
512                       Машине  и  опрема                                            7.275 
515                       Нематеријална имовина                                     255                                  

            51             Основна  средства                                               9.211   

523                    Залихе робе за даљу продају                                273
           52            Залихе                                                                         273

              5             Издаци  за  нефинансијску  имовину                                  9.484
   

         Мањак  примања                                                           8.979           

Члан  6.

 У  Извештају  о  новчаним  токовима  у  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2014. године, утврђени  су  
укупни  новчани  приливи  у  износу  од  385.752  хиљада  динара, укупни  новчани  одливи  у  износу  од 401.258   хиљада  
динара. Структура  новчаних  токова  је :

I  -  Новчани  прилив  се  састоји : 

7          Текући  приходи                                                                          385.247
8          Примања од продаје нефинансијске имовине                           505
9          Примања од задуживања и продаје нефинансијске 
            имовине 

 Новчани  приливи  (7+8+9)                                                    385.752

II  -  Новчани  одлив  се  састоји :

4          Текући  расходи                                                                            391.774 
5          Издаци  за  нефинансијску  имовину                                          9.484
6          Издаци за отплату главнице и набавку 
            финансијске имовине                                                                    

 Новчани  одливи (4+5+6)                                                        401.258
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III  -  Мањак новчаних  прилива ( I – II )                                               15.506   
IV  -  Салдо  готовине  на  почетку  године                                          43.416 
           На подрачуну Извршење  буџета                                                42.252
           Остали подрачуни                                                                             1.164

V  -   Корекција  новчаних  одлива  за  износ плаћених расхода  
         средства  који  се  не  евидентирају  преко  класе (4,5 и 6)            
              Салдо  готовине  на  крају  године                                         27.910
          На подрачуну Извршење  буџета                                                27.361
          Остали подрачуни                                                                                54
9                                                                                                                                                                                                 

Члан  7. 

 У  Извештају  о  извршењу  буџета   у  периоду  од  1. јануара  до  31.  децембра  2014.  године, утврђена  је  укупна  
разлика  у  износу  од   15.506  хиљада  динара, између  укупних  прихода  и  примања  у  износу  од 385.752  хиљада  
динара  и  укупних  расхода  и  издатака  у  износу  од  401.258  хиљада  динара  по  нивоима  финансирања  из  Републике, 
Града – општине  и  осталих  извора. 

Структура  прихода  и  примања :
                                               у (000)
Екон.    Приходи                                           Република                         Град  -                 Остали                    У к у п н о 
клас.     и примања                                                                                Општина               извори

71          Порези                                                                                         345.019                                                  345.019
72          Социјални доприноси 
73          Донације, помоћи и 
              трансфери                                               1.402                             25.893                                                   27.295                                 
74          Други  приходи                                                                            11.238                       122                      11.360
77          Меморанд. ставке                                                                            870                       703                        1.573
  
  7          Текући  приходи                                   1.402                          383.020                       825                    385.247
 
82          Примања од продаје  
              залиха                                                                                                                                505                           505
  8           Примања од продаје
               нефинансијске имовине                                                                                              505                           505
Укупни приходи и примања                          1.402                            383.020                  1.330                    385.752                 

Структура  расхода  и  издатака :
                                          у (000) 
Екон.      Расходи                                         Република                            Град  -                   Остали                         У к у п н о
клас.        и издаци                                                                                    Општина                 извори 

41           Расходи  за
               запослене                                          1.297                                  157.292                                                   158.589
42           Коришћење
               услуга и роба                                                                                 145.944                       500                     146.444 
45           Субвенције                                                                                      43.153                                                      43.153
46           Донације,дотације
               трансфери                                                                                        9.354                          662                        10.016
47           Социјално осигурање 
               и соц. заштита                                                                               18.629                                                        18.629
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 48           Остали  расходи                                                                           14.918                          25                         14.943

4 Укупни  текући
расходи                                           1.297                                 389.290                    1.187                       391.774

51         Основна  средства                                                                            9.211                                                         9.211 
52          Залихе                                                                                                                                   273                             273         
                 

5 Издаци за нефинансијску   
имовину                                                                                         9.211                        273                          9.484               

            
Укупни расходи и издаци                           1.297                                   398.501                      1.460                    401.258  

     

Члан 8.
Остварени приходи и примања на подрачуну извршење буџета Градске општине Барајево износе 382.793 хиљада 

динара што предтавља 101 % у односу на план. Укупна средства на Консолидованом рачуну трезора Градске општине 
Барајево износе 385.752 хиљада динара. 

                                                                                                                      (у 000 динара)                                                                                                                           

 П р и м а њ а Економска План Извршење %

  класификација 2014
01.01-

31.12.2014  

I Приходи и примања буџета  380.186 384.608 101

1 Текући приходи 7 380.186 384.103 101

1.1 Уступљени приходи  226.843 233.334 103

 Порез  на  зараде 711111 189.945 195.137 103

 Порез на приходе од самосталних делатности 711120 22.957 23.712 103

 Порез на приход од пољопривреде 711146  -5  

 Порез на фонд зарада 712112  1  

 Порез на наслеђе и поклон 713311 790 722 91

 Порез на пренос апсолутних права 713420 13.151 13.767 105

1.2 Изворни приходи  153.343 150.769 98

 Порез  на земљиште 711147 552 113 20

 Порез на имовину 713120 82.300 89.172 108

 Самодоприноси 711180  2  

 Локалне комуналне таксе 714.716.741 17.215 17.057 99

 Еко накнада 714562 5.639 7.387 131

 
Текући наменски трансфери,у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа општина 733154  562  

 Текући трансфер  градoва у корист нивоа општина 733157 36.462 25.893 71

 Приходи буџета од камата 741100 1.000 1.260 126

 Општинске административне таксе 742251 1.000 1.005 101

 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 2.400 2.918 122

 Приходи од давања у закуп пословног простора 742152 2.000 2.022 101

 Приходи општинских органа 742351 1.000 74 7

 Новчане и мандатне казне 743350 25 8 32

 Мешовити   и неодређени приходи 745151 2.500 1.905 76

 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771, 772 1.250 1.391 111

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8  505  

II Вишак прихода из претходне године 3 42.252 43.416  

1. Вишак прихода подрачун извршења буџета 3 42.252 42.252  

2. Вишак прихода-остали подрачуни буџета 3  1.164  

III Сопствени приходи индиректних корисника 04  119  
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IV Наменски подрачуни буџета   1.025  

 УКУПНО I+II+III+IV  422.438 429.168 102

Члан 9.
Извршени расходи и издаци на подрачуну Извршење буџета Градске општине Барајево износе 397.683 хиљада 

динара, што представља 94 % у односу на план. Укупни издаци на Консолидованом рачуну трезора Градске општине 
Барајево износе 401.258 хиљада  динара : 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                 (у 000 динара)

Економска Врста расхода Економска Средства из буџета
Средства из осталих 

извора Укупно
%класификација  класификација План Извршење План Извршење План Извршење

I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 370.120 352.009 42.231 37.070 412.351 389.079 94
41 Расходи за запослене 41 163.459 156.622 1.372 1.168 164.831 157.790 96

411 Плате и додаци запослених 411 127.495 123.728  295 127.495 124.023 97

412
Социјалани доприноси на терет 
послодавца 412 23.169 22.085  53 23.169 22.138 96

413 Накнаде у натури 413 790    790 0 0

414 Социјалана давања запосленима 414 1.226 815 1.250 698 2.476 1.513 61

415 Накнаде запосленима 415 6.073 5.838   6.073 5.838 96

416
Награде,бонуси и остали посебни 
расходи 416 774 774 122 122 896 896 100

417
Посланички додатак

417 3.932 3.382   3.932 3.382 86

42 Коришћење услуга и роба 42 143.361 134.024 16.448 11.966 159.809 145.990 91

421 Стални трошкови 421 52.816 51.500 5.000 5.000 57.816 56.500 98

422 Трошкови путовања 422 220 4   220 4 2

423 Услуге по уговору 423 20.500 19.126 376 406 20.876 19.532 94

424 Специјализоване услуге 424 47.671 46.701 10.729 6.206 58.400 52.907 91

425 Текуће поправке и одржавање 425 14.231 9.645   14.231 9.645 68

426 Материјал 426 7.923 7.048 343 354 8.266 7.402 90

45 Субвенције 45 31.500 31.332 11.822 11.822 43.322 43.154 100
451 Субвенције јавним нефинансијским 451 31.500 31.332 11.822 11.822 43.322 43.154 100

46 Трансфери 46 7.370 7.354 2.000 2.000 9.370 9.354 100

463 Трансфери осталим нивоима власти 463 7.370 7.354 2.000 2.000 9.370 9.354 100

47 Права из социјалног осигурања 47 8.059 7.936 10.329 9.937 18.388 17.873 97

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 8.059 7.936 10.329 9.937 18.388 17.873 97
48 Остали расходи 48 15.589 14.741 260 177 15.849 14.918 94

481 Дотације невладиним организацијама 481 12.496 12.009 260 177 12.756 12.186 96

482
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом 482 763 511   763 511 67

483 Новчана казна по решењу суда 483 1.390 1.281   1.390 1.281 92

484
Накнада штетеза повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 484 940 940   940 940 100

49 Резерве 49 782    782   

499 Средства резерве 499 782    782   

II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 8.296 8.028 1.791 1.183 10.087 9.211 91
51 Основна средства 51 8.296 8.028 1.791 1.183 10.087 9.211 91

511 Зграде и грађевински објекти 511 1.685 1.681   1.685 1.681 100

512 Машине и опрема 512 6.356 6.092 1.791 1.183 8.147 7.275 89

515 Софтвер 515 255 255   255 255 100

 УКУПНИ ИЗДАЦИ I+II  378.416 360.037 44.022 38.253 422.438 398.290 94

III
Индиректни корисници-извршење 
сопствених средстава     1.346  1.346  

IV Наменски подрачуни буџета     1.622  1.622  

 УКУПНИ РАСХОДИ I+II+III+IV  378.416 360.037 44.022 41.221 422.438 401.258 95
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ПОСЕБАН ДЕО

У посебном делу приказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији, укупно планирани и извршени текући расходи 
и издаци према економској класификацији и укупно планирани и извршени текући издаци  према корисницима.

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци приказани су у следећој табели у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2014. годину („Службени лист 
града Београда’’, број 102/14) и то према организационој класификацији, функционалној, економској класификацији и изворима финансирања на подрачуну Извршење буџета 
Градске општине Барајево:

у динарима
Раздео Глава Функција Економска 

класификација ОПИС Средства из  буџета

%

Додатни приходи

%

Укупно

 % 
    

План Извршење План Извршење План Извршење
1 2 3 5 6          

1    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
         

     
         

  110  Извршни и законодавни органи
         

   411 Плате, додаци и накнаде запослених
25.500.000 25.089.255 98    25.500.000 25.089.255

      
98 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
4.676.200 4.490.977 96    4.676.200 4.490.977

      
96 

   423 Услуге по уговору
3.155.000 3.112.779 99    3.155.000 3.112.779

      
99 

   481 Дотације невладиним организацијама
2.168.000 1.900.002 88 260.000 176.901 68 2.428.000 2.076.903

      
86 

   483 Новчане казне по решењу суда
1.300.000 1.281.256 99    1.300.000 1.281.256

      
99 

   484 Накнада штете за повреде или штетe  настале услед 
елементарних непогода

940.000 940.000 100    940.000 940.000
    

100 
   499 Средства сталне резерве

260.000      260.000   
   499 Средства текуће резерве

521.799      521.799   
    Извори финансирања за  функцију 110

         
   01 Приходи из буџета

38.520.999 36.814.270 96
 

  38.520.999 36.814.270
      
96 

   13 Вишак прихода
   

260.000
176.901 68 260.000 176.901

      
68 

    Укупно за функцију 110
38.520.999 36.814.270 96 260.000 176.901  38.780.999 36.991.171

      
95 

     
         

  090  Социјална заштита некласификована на другом месту
         

   423 Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових 
пратиоца 450.000 385.280 86    450.000 385.280

      
86 

   426 Материјал
150.000 143.196 95    150.000 143.196

      
95 

   463 Трансфери осталим нивоима власти
   2.000.000 2.000.000 100 2.000.000 2.000.000

    
100 

   472 Једнократна помоћ материјално и здравствено угроженим 
грађанима 

440.000 410.000 93 10.328.700 9.937.181 96 10.768.700 10.347.181
      
96 

    Извори финансирања за  функцију 090
         

   01 Приходи из буџета
1.040.000 938.476 90    1.040.000 938.476

      
90 
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   13 Вишак прихода
   12.328.700 11.937.181 97 12.328.700 11.937.181

      
97 

    Укупно за функцију 090
1.040.000 938.476 90 12.328.700 11.937.181 97 13.368.700 12.875.657

      
96 

     
         

  180  
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти    

 

     
   463 Текући трансфери осталим нивоима власти

1.700.000 1.699.925 100
 

  1.700.000 1.699.925
    

100 
    Извори финансирања за  функцију 180

   
 

     
   01 Приходи из буџета

1.700.000 1.699.925 100
 

  1.700.000 1.699.925
    

100 
    Укупно за функцију 180

1.700.000 1.699.925 100
 

  1.700.000 1.699.925
    

100 
     

   
 

     
  330  Општинско јавно правобранилаштво

   
 

     
   411 Плате и додаци запослених

5.500.000 5.330.817 97
 

  5.500.000 5.330.817
      
97 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
1.009.500 954.216 95

 
  1.009.500 954.216

      
95 

    Извори финансирања за  функцију 330
   

 
     

   01 Приходи из буџета
6.509.500 6.285.033 97

 
  6.509.500 6.285.033

      
97 

    Укупно за функцију 330
6.509.500 6.285.033 97

 
  6.509.500 6.285.033

      
97 

     
   

 
     

  421  Пољопривреда
   

 
     

   424 Специјализоване услуге
600.000 395.570 66

 
  600.000 395.570

      
66 

   481 Дотације невладиним организацијама
2.200.000 2.031.492 92

 
  2.200.000 2.031.492

      
92 

    Извори финансирања за  функцију 421
   

 
     

   01 Приходи из буџета
2.800.000 2.427.062 87

 
  2.800.000 2.427.062

      
87 

    Укупно за функцију 421
2.800.000 2.427.062 87

 
  2.800.000 2.427.062

      
87 

     
   

 
     

  473  Туризам
   

 
     

   423 Услуге по уговору
100.000 52.500 53

 
  100.000 52.500

      
53 

    Извори финансирања за  функцију 473
   

 
     

   01 Приходи из буџета
100.000 52.500 53

 
  100.000 52.500

      
53 

    Укупно за  функцију 473
100.000 52.500 53

 
  100.000 52.500

      
53 

     
   

 
     

  620  Развој заједнице
   

 
     

   424 Специјализоване услуге
2.053.200 2.053.187 100

 
  2.053.200 2.053.187 100

   451 Субвенције ЈКП ‘’10.Октобар’’
31.500.000 31.331.526 99 11.821.811 11.821.811 100 43.321.811 43.153.337 100

    Извори финансирања за  функцију 620
   

 
     

   01 Приходи из буџета
33.553.200 33.384.713 99

 
  33.553.200 33.384.713

      
99 

   13 Вишак прихода
   

11.821.811
11.821.811 100 11.821.811 11.821.811

    
100 

    Укупно за  функцију 620
33.553.200 33.384.713 99

11.821.811
11.821.811 100 45.375.011 45.206.524

    
100 

     
   

 
     

  860  Рекреација, спорт, култура и вере
   

 
     

   481 Дотације невладиним организацијама
8.128.067 8.077.333 99

 
  8.128.067 8.077.333

      
99 
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    Извори финансирања за  функцију 860
   

 
     

   01 Приходи из буџета
8.128.067 8.077.333 99

 
  8.128.067 8.077.333

      
99 

    Укупно за  функцију 860
8.128.067 8.077.333 99

 
  8.128.067 8.077.333

      
99 

     
   

 
     

  950  Образовање које није дефинисано нивоом
   

 
     

   463 Трансфери школама
5.670.000 5.654.445 100

 
  5.670.000 5.654.445

    
100 

   472 Накнаде из буџета за образовање
7.619.000 7.525.756 99

 
  7.619.000 7.525.756

      
99 

    Извори финансирања за  функцију 950
   

 
     

   01 Приходи из буџета
13.289.000 13.180.202 99

 
  13.289.000 13.180.202

      
99 

    Укупно за  функцију 860
13.289.000 13.180.202 99

 
  13.289.000 13.180.202

      
99 

    
Укупно за Раздео 1 105.640.766 102.859.514 97

24.410.511
23.935.892 98 130.051.277 126.795.406

      
97 

    
    

 
     

2    ОПШТИНСКА УПРАВА          
  130  Опште услуге 

         
   411 Плате, додаци и накнаде запослених

73.800.000 72.710.649 99    73.800.000 72.710.649
      
99 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
13.437.000 13.015.276 97    13.437.000 13.015.276

      
97 

   413 Накнаде у натури
750.000  0    750.000 0

       
-   

   414 Социјална давања запосленима
986.107 713.144 72 1.250.000 697.576 56 2.236.107 1.410.720

      
63 

   415 Накнаде за запослене ( превоз)
5.100.000 4.899.642 96    5.100.000 4.899.642

      
96 

   416 Награде, бонуси и остали расходи
190.330 190.329 100 122.100 122.100  312.430 312.429

    
100 

   421 Стални трошкови
5.916.700 4.961.422 84    5.916.700 4.961.422

      
84 

   422 Трошкови путовања
220.000 3.600 2    220.000 3.600

        
2 

   423 Услуге по уговору
13.150.000 12.091.388 92 5.500 5.500 100 13.155.500 12.096.888

      
92 

   424 Специјализоване услуге
1.699.770 1.371.015 81 3.753.502 2.983.786 79 5.453.272 4.354.801

      
80 

   425 Текуће поправке и одржавање  зграде и опреме
4.160.000 3.175.415 76    4.160.000 3.175.415

      
76 

   426 Материјал 
3.829.000 3.128.990 82 343.174 301.131 88 4.172.174 3.430.121

      
82 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 
555.000 329.683 59    555.000 329.683

      
59 

   511 Зграде и грађевински објекти
685.000 681.243 99    685.000 681.243

      
99 

   512 Опрема
880.000 626.866 71 1.791.686 998.288 56 2.671.686 1.625.154

      
61 

   515 Софтвери
255.000 255.000 100    255.000 255.000

    
100 

    Извори финансирања за  функцију 130
      132.879.869 123.262.044  

   01 Приходи из буџета

125.613.907 118.153.663 94    125.613.907 118.153.663
      
94 

   03 Социјални доприноси  
  1.250.000 697.576 56 1.250.000 697.576

      
56 

   07 Остали извори
   519.895 443.912 85 519.895 443.912

      
85 

   13 Вишак прихода
   3.872.829 3.137.053 81 3.872.829 3.137.053

      
81 

   15 Неутрошена средства донације из претходних година
   1.623.238 829.840     

    Укупно за  функцију 130
125.613.907 118.153.663 94 7.265.962 5.108.382 70 132.879.869 123.262.044

      
93 
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 2,1   ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО  
  

 
     

  620  Стамбени развој и развој заједнице  
  

 
     

   411 Плате и додаци запослених
11.683.650 10.013.211 86

 
  11.683.650 10.013.211

      
86 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
2.091.375 1.792.365 86

 
  2.091.375 1.792.365

      
86 

   414 Социјална давања запосленима
200.000 62.000 31    200.000 62.000

      
31 

   415 Накнаде за запослене
545.000 511.034 94    545.000 511.034

      
94 

   416 Награде, бонуси и остали расходи
314.814 314.814 100    314.814 314.814

    
100 

   421 Стални трошкови
45.932.000 45.772.109 100 5.000.000 5.000.000 100 50.932.000 50.772.109

    
100 

   423 Услуге  по  уговору
2.374.400 2.277.654 96    2.374.400 2.277.654

      
96 

   424 Специјализоване услуге 
40.296.585 39.975.800 99 6.975.525 3.222.382 46 47.272.110 43.198.183

      
91 

   425 Текуће поправке и одржавање
7.256.627 3.842.304 53    7.256.627 3.842.304

      
53 

   426 Материјал
3.180.400 3.105.192 98    3.180.400 3.105.192

      
98 

   482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 94.000 66.845 71    94.000 66.845

      
71 

   483 Новчане казне по решењу суда
40.000 0 0    40.000 0

       
-   

   511 Зграде и грађевински објекти
1.000.000 999.408 100    1.000.000 999.408

    
100 

   512
Машине и опрема 3.397.000 3.389.208 100    3.397.000 3.389.208

    
100 

    Извори финансирања за функцију 620:
         

   01 Приходи из буџета
118.405.851 112.121.943 95    118.405.851 112.121.943

      
95 

   13 Вишак прихода
   11.975.525 8.222.382 69 11.975.525 8.222.382

      
69 

    Укупно за  функцију  620
118.405.851 112.121.943 95 11.975.525 8.222.382 69 130.381.376 120.344.325

      
92 

    Извори финансирања за главу 2.1:
         

   01 Приходи из буџета
118.405.851 112.121.943     118.405.851 112.121.943

      
95 

   13 Вишак прихода
   11.975.525 8.222.382 69 11.975.525 8.222.382

      
69 

    Укупно за  главу 2.1:
118.405.851 112.121.943  11.975.525 8.222.382 69 130.381.376 120.344.325

      
92 

     
         

 2,2
 

  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
  

 
     

  160  Опште јавне  услуге некласификоване на другом месту  
  

 
     

   421 Стални трошкови
220.000 39.934 18

 
  220.000 39.934

      
18 

   423 Услуге по уговору
50.000  0

 
  50.000   

   424 Специјализоване услуге 
150.000 35.440 24

 
  150.000 35.440

      
24 

   425 Текуће поправке и одржавање зграде 170.000
10.000     170.000 10.000  

   426 Материјал 250.000
189.465 76    250.000 189.465

      
76 

   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 50.000
 0    50.000   

    Извори финансирања за функцију 620:  
  

 
     

   01 Приходи из буџета
890.000 274.839 31

 
  890.000 274.839

      
31 

    Укупно за  функцију  160
890.000 274.839 31

 
  890.000 274.839

      
31 

    Извори финансирања за главу 2.2:
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   01 Приходи из буџета
890.000 274.839 31

 
  890.000 274.839

      
31 

    
Укупно за  главу 2.2: 890.000 274.839 31

 
  890.000 274.839

      
31 

     
         

 2,3   ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’БАРАЈЕВО’’
         

  860  Рекреација,спорт,култура и вере
         

   411 Плате, додаци и накнаде запослених
5.811.054 5.717.577 98    5.811.054 5.717.577

      
98 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
1.042.936 1.023.445 98    1.042.936 1.023.445

      
98 

   413 Накнаде у натури
40.000      40.000   

   414 Социјална давања запослених
40.000 40.000 100    40.000 40.000

    
100 

   415 Накнаде за запослене
427.903 427.689 100    427.903 427.689

    
100 

   421 Стални трошкови
716.000 704.064 98    716.000 704.064

      
98 

   423 Услуге по уговору
1.209.420 1.206.648 100 370.000 370.000 100 1.579.420 1.576.648

    
100 

   424 Специјализоване услуге
2.871.205 2.870.193 100    2.871.205 2.870.193

    
100 

   425 Текуће поправке и одржавање 
2.644.308 2.617.531 99    2.644.308 2.617.531

      
99 

   426 Материјал
504.000 481.503 96    504.000 481.503

      
96 

   482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом

114.374 114.374 100    114.374 114.374
    

100 
   512 Машине и опрема

2.078.800 2.076.354 100    2.078.800 2.076.354
    

100 
    Извори финансирања за главу 2.3 функције 860:

         
   01 Приходи из буџета

17.500.000 17.279.378 99    17.500.000 17.279.378
      
99 

   13 Вишак прихода
   370.000 370.000 100 370.000 370.000

    
100 

    Укупно за  функцију  860
         

    Извори финансирања за главу 2.3:
         

   01 Приходи из буџета
17.500.000 17.279.378 99    17.500.000 17.279.378

      
99 

   13 Вишак прихода
   370.000 370.000 100 370.000 370.000

    
100 

    Укупно за  главу 2.3:
17.500.000 17.279.378 99 370.000 370.000 100 17.870.000 17.649.378

      
99 

    Укупно за Раздео 2
262.409.758 247.829.824 94 19.611.487 13.700.764 70 282.021.245 261.530.587

      
93 

     
         

3    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
         

  110  Извршни и законодавни органи
         

   411 Плате, додаци и накнаде запослених
5.200.000 4.866.300 94    5.200.000 4.866.300

      
94 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца
911.850 810.134 89    911.850 810.134

      
89 

   417 Посланички доадатак
3.932.115 3.382.006 86    3.932.115 3.382.006

      
86 

    Извори финансирања за  функцију 110:
         

   01 Приходи из буџета
10.043.965 9.058.440     10.043.965 9.058.440

      
90 

    Укупно за  функцију  110
10.043.965 9.058.440     10.043.965 9.058.440

      
90 

     
         

  160  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
         

   416 Награде запосленима и остали посебни расходи
269.000 269.000 100    269.000 269.000

    
100 



Информатор о раду Градске општине Барајево - 23.06.2016.

158

   421 Стални трошкови
32.000 30.000 94    32.000 30.000  

   423 Услуге по уговору
11.000  0    11.000   

   426 Материјал
10.000  0    10.000   

    Извори финансирања за  функцију 160:
         

   01 Приходи из буџета
322.000 299.000 93    322.000 299.000

      
93 

    Укупно за  функцију  160
322.000 299.000 93    322.000 299.000

      
93 

    Укупно за раздео 3
10.365.965 9.357.440 90    10.365.965 9.357.440

      
90 

     
         

    
Укупно раздели 1+2+3

378.416.489 360.046.777 95 44.021.998 37.636.656 85 422.438.487 397.683.433
      
94 

   1 Приходи из буџета
378.416.489 360.046.777  95    378.416.489 360.046.777

      
95 

   3 Социјални доприноси

   1.250.000 697.576 56 1.250.000 697.576
      
56 

   7 Остали извори

   519.895 443.912 85 519.895 443.912
      
85 

   13 Вишак прихода
   40.628.865 35.665.328 88 40.628.865 35.665.328

      
88 

   15 Неутрошена средства донасије из претходних година
   1.623.238 829.840 51 1.623.238 829.840

      
51 

    У К У П Н  О
378.416.489 360.046.777 95 44.021.998 37.636.656 85 422.438.487 397.683.433

      
94 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета  општине Барајево садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2014. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2014. године;
3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2014. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2014. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2014. године; 
6) Објашњење већих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара 2014. до      31. 
децембра 2014. године
7) Извештај о примљеним   донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним 
отплатама дугова у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2014. године
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара  до 31. децембра 2014. 
године
      Завршни рачун буџета општине Барајево не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 
период 01.01. 2014  до 31.12.2014.године.
 

Члан 12.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету  општине  Барајево  за 2014. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 13.

    Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2014. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 
општине Барајево за период 01. јануар – 31. децембар 2014. године доставити  Секретаријату за финансије Скупштине 
Града Београда, најкасније до 15. јуна 2015. године.

Члан 14.

Ову одлуку  објавити у ‘’Службеном листу Града Београда’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06-14/2015 - 243 од 12. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 

Саша Костић
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14. Подаци о јавним набавкама

2014. година:

ГО Барајево

Укупна вредност планираних јавних набавки је 11.024.000 без ПДВ-а.
Укупна вредност планираних  набавки на  које се Закон не примењује је 5.261.000 без ПДВ-а
План јавних набавки
Извештај о извршењу плана

Управа ГО Барајево

Укупна вредност планираних јавних набавки је 5.772.000 без ПДВ-а.
Укупна вредност планираних набавки на које се Закон не примењује је 27.523.000 без ПДВ-а
План јавних набавки
Извештај о извршењу плана

2015. година:

ГО Барајево

Укупна вредност планираних јавних набавки је 5.417.000 без ПДВ-а.
Укупна вредност планираних  набавки на  које се Закон не примењује је 3.851.000 без ПДВ-а
План јавних набавки
Извештај о извршењу плана - први квартал

Управа ГО Барајево

Укупна вредност планираних јавних набавки је 8.921.000 без ПДВ-а.
Укупна вредност планираних набавки на које се Закон не примењује је 24.014.000 без ПДВ-а
План јавних набавки
Извештај о извршењу плана- први квартал

http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2014_Plan_javnih_nabavki_BUDZET.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2014_Javne_nabavke_Izvestaj_o_izvrsenju_plana_BUDZET.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2015_Plan_javnih_nabavki_UPRAVA.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2014_Javne_nabavke_Izvestaj_o_izvrsenju_plana_UPRAVA.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2015_Plan_javnih_nabavki_BUDZET.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2015_Javne_nabavke_I_kvartal_BUDZET.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2015_Plan_javnih_nabavki_UPRAVA.pdf
http://www.barajevo.org.rs/upload/files/2015_Javne_nabavke_I_kvartal_UPRAVA.pdf
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15. Подаци о државној помоћи

Закон о буџету

940.000,00

9.937.180,70

1.419.900,00

2.336.067,00

5.741.266,00

14

31

15

2

14

Накнада штете услед елементарних 
непогода
Набавка грађевинског материјала 
избегличким и породицама интерно 
расељених лица

Дотације удружењима грађана

Дотације верским заједницама

Дотације спортским организацијама

Закон о буџету

Закон о буџету

Закон о буџету

Закон о буџету

Закон о буџету

Државне помоћи исплаћене из буџета ГО Барајево у 2014. години
Врсте државне помоћи Правни основ Реализација Број корисника

Једнократне новчане помоћи 35410.000,00
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16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама 
и другим примањима

НЕТО ПЛАТА ЗА 2014 ГОДИНУ (БЕЗ МИНУЛОГ РАДА)

Изабрана и постављена лица:

Председник Градске општине 101.948,81
Заменик председника Градске општине 97.094,10
Председник Скупстине Градске општине 97.094,10
Заменик председника Скупштине Градске општине 49.686,84
Секретар Скупштине Градске општине 82.536,44
Члан Већа Градске општине 87.384,69
Заменик начелника Управе Градске општине 85.754,31
Општински јавни правобранилац 87.154,30
Заменик општинског јавног правобраниоца 85.817,00
Чланови Већа-накнада 43.692,00
Помоћници председника општине 87.321,46

Запослени:

КВ- дактилограф 31.582,23
Референт 35.228,08
Виши референт 37.164,94
Сарадник 38.873,94
Виши сарадник 41.061,45
Стручни сарадник 45.413,69
Виши стручни сарадник 47.601,21
Самостални стручни сарадник 50.517,89
Самостални стручни сарадник – инспекцијски послови 58.105,83
Начелник одељења 66.719,16
Координатор 60.635,14
Начелник одељења за финансије 72.256,31
Начелник одељења за инспекцијске послове 72.256,31
Шеф кабинета 72.256,31
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НЕТО ПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНУ (БЕЗ МИНУЛОГ РАДА)

Изабрана и постављена лица:

Председник Градске општине 101.948,81
Заменик председника Градске општине 97.094,10
Председник Скупштине Градске општине 97.094,10
Заменик председника Скупштине Градске општине 49.686,84
Секретар Скупштине Градске општине 82.536 44
Члан Већа Градске општине 87.384,69
Заменик начелника Управе 85.754,31
Општински јавни правобранилац 87.154,30
Заменик општинског јавног правобраниоца 85.817,00
Чланови Већа - накнада 43.692,00
Помоћници председника општине 87.321,46

Запослени:

КВ дактилограф Минимална зарада
Референт 24.131,01
Виши референт 27.070,48
Сарадник 32.539,27
Виши сарадник 38.965,09
Стручни сарадник 45.413 69
Виши стручни сарадник 47.601,21
Самостални стручни сарадник 50.517,89
Самостални стручни сарадник – инспекцијски послови 58.105 83
Начелник одељења 66.719.16
Координатор 60.635,14
Начелник одељења за финансије 72.256,31
Начелник одељења за инспекцијске послове 72.256,31
Шеф кабинета 72.256,31
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ПОДАЦИМА О НАКНАДАМА

Преглед из евиденције о накнадама и другим примањима којима располаже 
Управа Градске општине Барајево са стањем на дан 31.12.2014 год.

НАЗИВ БРОЈ РАДНИКА ОСНОВ ИЗНОС

Помоћ у случају 
смрти запосленог 
или члана уже 
породице

9

Солидарна помоћ због 
смрт члана уже 
породице по чл.48.тачка 
7.Анекса Посебног 
колективног уговора за 
државне органе

290.000,00

Помоћ у 
медицинском 
лечењу запосленог 
или 
члана уже породице

2

Новчана помоћ за тежу 
болест члана 
породице по чл.48.тачка 
1. Посебног 
колективног уговора за 
државне органе и 
чл.36.правилника о 
звањима, занимањима 
и платама запослених у 
управи Градске 
општине барајево

65.000,00

Јубиларне награде 3

Право на јубиларну 
награду по чл.120.Закона 
о раду, чл.16.закона о 
буџету, чл.36.Општег 
колективног уговора, 
чл.49.Анекса Посебног 
колективног уговора за 
државне органе, члана 
10.Правилника о платама 
изабраних,именованих и 
постављених лица у 
органима Градске 
општине Барајево и члана 
36. Правилника о 
звањима, занимањима и 
платама запослених у 
Управи ГО Барајево

190.329,00

Отпремнине 
приликом одласка 
у пензију 2

На основу чл.2. и 50. 
Закона о радним 
односима у државним 
органима, чл.42.  
Посебног колективног 
уговора  за државне 
органе и чл.35.Одлуке о 
унутрашњем уређењу 
Управе Градске 
општине Барајево и на 
основу чл.51. Уредбе за 
државне службенике и 
намештенике.

357.643,85
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17. Подаци о средствима рада

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Преглед из евиденције Основних средстава којима располаже Управа Градске општине 
Барајево са стањем на дан 31.12.2014 године

НАЗИВ КОЛИЧИНА НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ

ОТПИСАНА 
ВРЕДНОСТ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ

Управна зграда 
Светосавска 2

1 71.097.785,19 42.297.567,99 28.800.217,20

Зграда
Светосавска

1 2.022.620,61 2.022.620,61 0

Зграда
Светосавска

1 53.864,44 44.135,10 9.729,34

Пословни 
простор 
Светосавска 2

1 9.078.528,49 1.039.724,28 8.038.804,21

Зграда
Светосавска

1 2.198.281,00 235.765,61 1.962.515,39

Опрема за 
копнени 
саобраћај

4 3.508.349,91 2.849.737,41 658.612,50

Канцеларијска 
опрема

913 7.713.898,61 5.267.656,49 2.446.242,12

Рачунарска 
опрема

245 7.745.187,34 6.294.847,85 1.450.339,49

Комуникациона 
опрема

189 3.678.029,77 2.754.971,88 923.057,89

Електронска и 
фотографска 
опрема

72 2.261.745,34 1.828.133,91 433.611,43

Грађевинско 
земљиште

2 1.487.960,00 0 1.487.960,00

Опрема за 
домаћинство и 
угоститељство

75 7.979.486,23 7.562.118,22 417.368,01

Опрема за 
заштиту 
животне с.

8 82.861,00 82.861,00 0

Опрема за јавну 
безбедност

8 708.708,00 0 708.708,00

Мерни и 
контролни 
инструменти

1 2.490,00 181,56 2.308,44

Лабараторијска 
опрема

1 9.821,00 7.529,50 2.291,50

Компјутерски 
софтвер

10 1.436.013,35 921.302,12 514.711,23

УКУПНО 1533 121.065.630,28  73.209.153,53 47.856.476,75
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18. Чување носача информација

Одељења и Службе Управе Градске општине Барајево  поседују следеће врсте носача информација:

• Носачи за информације у писаном облику
• Електронски носачи информација

Носачи информација чувају се у архиви, електронској бази података, полицама са регистраторима, 
заједничком серверу и појединачним рачунарима. 

Услови чувања носача информација одговарају прописима о канцеларијском пословању. Само 
запослени имају приступ носачима информација. 

Рачунари су заштићени од вируса. 
У Управи се врши периодичан преглед испуњености услова за чување носача информација.
Информације које су примљене у формалном (писаном облику или у облику 
фотографија, на CD-у и сл.) облику или су настале у раду Управе градске општине Барајево, 

подлежу аутоматској обради података у складу са Упутством о канцеларијском пословању.Уредбом 
о канцеларијском пословању органа државне управе предвиђено је да канцеларијско пословање 
обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, 
административно техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивских предмета, излучивање 
безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, праћење ефикасности 
и ажурности рада органа државне управе.

Информације (формалне), по правилу се чувају у изворном облику у Писарници, односно у 
архивском депоу.

У архиви се чувају завршени (архивирана) предмети, евиденције о предметима, као и остали 
регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог излучивања на основу писане 
сагласности Архива града Београда.Све форме информација које су настале у раду општинске управе, 
доступне су грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку када су у 
питању управни предмети, док се за остале примењују акти донети од стране Управе градске општине. 
Такође, када су у питању информације, странке се увек могу позвати на Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног 
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19. Врсте информација у поседу

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу органа 
Градске општине Барајево су:

• збирке прописа,
• статути, пословници,
• одлуке, решења, закључци,
• правилници, наредбе, упутства,
• програм и планови,
• препоруке, мишљења,
• извештаји, информације,
• потврде, сагласности, дописи, обавештења ,
• закључени уговори,
• записници са седница,
• службене белешке,
• захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке,
• документација о извршеним плаћањима,
• документа запослених,
• документација о спроведеним конкурсима,
• примљена електронска пошта,
• подаци о јавним набавкама,
• радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози прописа,
• друга акта у складу са прописима,
• евиденција из области приватних предузетништва закључно са 31.12.2005.
• регистар о отвореним радним књижицама,
• уписник о пружању правне помоћи.
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20. Врсте информација којима Градска општина Барајево 
омогућава приступ

Информацијама које су настале у раду Одељења и Служби Управе омогућен је приступ у начелу без 
ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у складу 
са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података 
о личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
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21. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације 

може поднети писменим путем или га може саопштити усмено.
Зaхтев мора да садржи:
• назив органа власти
• име, презиме и адресу тражиоца
• што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Писмени захтев се може поднети и лично на писарници општине.
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
• обавештење да ли поседује тражену информацију,
• да омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
• да изда копију тог документа,
• да достави копију документа поштом или на друти начин.
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену информацију, 
односно изда или упути копију тог документа. Ако се захтев односи на информацију за коју се може 
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или 
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању 
те информације, да стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да изда копију тог 
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема 
захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да стави на увид докумет који садржи тражену 
информацију, да изда односно да упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца 
и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца 
обавестити о поседовању информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију, 
издати, односно упутити копију тог документа.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, 
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа која садржи 
тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а 
у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава 
трошкове.

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију, 
ослобођени су:

• новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
• удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања 

циљева удружења,
• сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 

становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако 
се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја у року 
од 15 дана од дана достављања решења органа власти.

Захтеви се предају писарници Градске општине Барајево, Светосавска 2, Барајево.



............................................................................................................................ 
naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje 

 
 
 
 
 

Z A H T E V 
za pristup informaciji od javnog značaja 

 
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog 

značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog 
organa zahtevam *: 
  

�  obaveštenje da li poseduje traženu informaciju; 
�  uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; 
�  kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; 
�  dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:** 

� poštom 
� elektronskom poštom 
� faksom 
� na drugi način:*** _________________________________________ 
 

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije: 
 

 __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ . 
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene 
informacije) 
 
 
       ______________________________ 

          Tražilac informacije / Ime i prezime 
 

U ____________________,                    ________________________________________ 
                                    adresa 
 

dana ___________200___ godine                                             ________________________________________ 
                     drugi podaci za kontakt 

   
  
________________________________________ 
                                    potpis 

 
________________________________________________ 
 U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite. 
 U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.  
 Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate. 
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