НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ПРИПРЕМА:
Комисија образована Решењем Општинског већа ГО Барајево бр. VII 03 06-38/2019-367 од 15.08. 2019. године
НАЦРТ ОДЛУКЕ, НАКОН ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ, РАЗМАТРА И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПОДНОСИ СКУПШТНИ:
Општинско веће ГО Барајев
ОДЛУКУ УСВАЈА:
Скупштина ГО Барајево

Скупштина Градске општине Барајево, на основу члана 58. Одлуке о промени Статута Града Београда („Сл.
лист Града Беогарада“ бр. 60/2019) и члана 19, став 1, тачка 1. Статута Градске општине Барајево („Сл. лист Града
Беогада“ бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), на седници одржаној дана _______________ 2019. године, донела
је

ОДЛУКУ
O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Статуту Градске општине Барајево („Сл. лист Града Беогада“ бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15),
назив уводног дела: „ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ“ и члан 1. мењају се и гласе:
„I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Градске општине Барајево, у складу са Статутом Града Београда (у даљем тексту: Статут града),
уређује се: положај Градске општине Барајево (у даљем тексту: општина), права и дужности општине и начин, услови и
облик њиховог остваривања, симболи и празник општине, број одборника Скупштине општине, организација и рад
органа и служби, облици непосредног учешће грађана у пословима из надлежности општине, оснивање и рад месне
заједнице и друга питања од значаја за општину.“
Члан 2.
У члану 3. став 1. уместо: „Законом“, треба да стоји: „законом“.
Члан 3.
У члану 4. став 3. уместо: „у улици Светосавској број 2“, треба да стоји: „Улици светосавској број 2“
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Општина може остварити сарадњу са локалним заједницама у земљи ради остваривања заједничких
интереса у складу са законом, прописима града и општине.
Општина може сарађивати са локалним заједницама других држава, у оквиру спољне политике Републике
Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом, законом,
прописима града и општине.
О сарадњи из става 1. и става 2. овог члана одлучује Скупштина општине.
Општина, у оквиру својих надлежности, преко својих органа прати процес европских интеграција Републике
Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са законом, утврђеном политиком Републике
Србије, прописима и другим актима града и прописима општине.
Органи општине могу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим организацијама, када је то у
интересу општине и становника са њеног подручја.“.
Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Општина у складу са законом и Статутом града, преко својих органа:

1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета општине;
2. доноси план јавних инвестиција општине;
3. доноси програме и спроводи пројекте развоја општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у
општини, у складу са актима града;
4. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
5. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом,
Статутом града и актима општине;
6. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси град и може да предлаже и финансира измену
постојећих и доношење нових урбанистичких планова које доноси град за подручје општине;
7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене
процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 5000 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и доноси решење о озакоњењу објеката до 3000 m2
бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља
организационој јединици Градске управе града надлежној за послове озакоњења објеката, издаје грађевинску дозволу
за изградњу саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на подручју општине, издаје
информацију о локацији и локацијске услове за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града и
овим статутом, потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје општине;
8. доноси програм за постављање мањих монтaжних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама
на подручју општине по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за
послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом града;
9. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама на подручју општине у складу са прописом града;
10. спроводи поступак по захтеву за експропријацију на подручју општине, у складу са законом којим се уређује
поступак експропријације;
11. спроводи поступак за исељење лица усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
12. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у општини, спроводи прописе којима се уређује
комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине, врши инспекцијски
надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту,
коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељима на подручју општине, стара се о изградњи,
реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним путевима у насељу и може
вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној
својини, у складу са програмом који доноси надлежни орган општине;
14. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и
систематизује податке о квалитету и квантитету промена у животној средини на свом подручју ради вођења Локалног

регистра извора загађивања животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту
животне средине на свом подручју у складу са актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и
унапређење подручја са природним лековитим својствима;
15. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице
Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова, основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала
за похађање припремног предшколског програма; води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време
остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује
послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и
ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају
најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
16. доноси План јавног здравља за подручје општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију града;
обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на
подручју општине и образује Савет за здравље општине;
17. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине, обезбеђује услове за
одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја
може посебном одлуком Скупштине општине оснивати установе културе;
18. доноси програм развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града;
финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката у јавној својини града на свом подручју,
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области
спорта на подручју општине; може основати установе у области спорта;
19. спроводи националну Стратегију за младе и акциони план политике за младе града;
20. утврђује акциони план политике за младе на подручју општине који је усклађен са акционим планом за спровођење
стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу општине; обезбеђује услове за реализацију
програма установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју општине; може да оснује, прати и
обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;
21. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине и може основати туристичку
организацију ради промовисања туризма на подручју општине;
22. за поручје општине одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може
обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим
местима у складу са законом којим се уређује трговина;
23. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју општине утврђене актима
града, може учествовати у финансирању противградне заштите на подручју општине; образује пољочуварску службу на
подручју општине;
24. организује рад и води Регистар стамбених заједница за подручје општине и решава по жалби на закључак
Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;

25. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком Скупштине града; води поступак увођења принудне
управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са законом;
26. доноси програм уређења јавних зелених површина и дечијих игралишта у складу са прописима града;
27. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси одлуку
о организацији и функционисању цивилне заштите за општину и обезбеђује спровођење те одлуке; образује Штаб за
ванредне ситуције на свом подручју; израђује и усклађује процену ризика од катастрофа и управљању у ванредним
ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица цивилне заштите;
може да додељује средства добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма који су од јавног интереса;
28. управља стварима у јавној својини града на којима има право коришћења у складу са законом;
29. стара се о вршењу послова правне заштите својих права и интереса;
30. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
31. образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад;
32. уређује организацију и рад мировних већа;
33. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама
као и старијим лицима на подручју општине;
34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника
националних мањина и етничких група;
35. може да установи локалног омбудсмана за општину;
36. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју општине, организује
информативно-услужне центре на свом подручју у зависности од територијалне разуђености или удаљености од
седишта општине, а у циљу ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
37. прописује прекршаје за повреде прописа општине;
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола општине;
39. извршава прописе и опште акте града и општине;
40. доноси план детаљне регулације за подручје општине које се налази ван обухвата Генералног урбанистичког плана
за Београд;
41. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим за обављање јавног
линијског превоза путника, зоохигијене, обезбеђивања јавног осветљења, за уређење, употребу, унапређење и
заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања
грађевинског земљишта, као и пречишћавање и дистрибуцију воде за део подручја општине које је обухваћено

јединственим системом градског водовода и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа, односно
организовати обављање тих делатности у складу са законом и прописима града;
42. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља и врши друге послове у вези са коришћењем пословног
простора, у складу са законом и актима града;
43. обезбеђује заштиту права пацијената за здравствену услугу коју пружа дом здравља чије је седиште на подручју
општине;
44. одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању споменика,
постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са прописима града;
45. општина може, на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун града, отуђити из јавне својине града,
грађевинско земљиште ради изградње објеката до 5000 m² бруто развијене грађевинске површине, односно ради
озакоњења објеката до 3000 m2 бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града;
46. општина може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и
финансирању инвестиционог одржавања и опремања објеката на свом подручју који су у јавној својини града, у складу
са законом и актима града;
47. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са уставом и законом, Статутом града,
другим прописима града и овим статутом.“.
Члан 14. се брише.
Члан 19 мења се и гласи:

Члан 6.
Члан 7.

„Скупштина, у складу са Статутом града:
1. доноси Статут општине и пословник о раду Скупштине општине;
2. доноси буџет и завршни рачун буџета општине;
3. доноси програм рада Скупштине општине;
4. доноси програм развоја и друге програме и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање на територији
општине, у складу са законом и актима града;
5. доноси стратегије од значаја за општину у складу са законом и актима града;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. даје мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град и предлаже граду измену постојећих и
доношење нових урбанистичких планова које финансира општина за подручје општине;
8. доноси планове детаљне регулације у складу са законом и актима града за подручје општине ван обухвата
Генералног урбанистичког плана за Београд, за које се после јавног увида прибавља сагласност Комисије за планове

Скупштине града о усклађености са планом вишег реда, односно са законом којим су уређени просторно планирање и
изградња објеката;
9. образује Комисију за планове општине у складу са законом, сходном применом закона којим се уређује просторно
планирање и изградња објеката, с тим да се једна трећина чланова именује на предлог Скупштине града;
10. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности које су у складу са законом, прописима града и
овим статутом у надлежности општине и за њихово вршење оснива јавна предузећа и службе у складу са законом и
прописима града;
11. 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;
12. именује и разрешава Управни и Надзорни одбор јавних предузећа, установа и других организација и служби чији је
оснивач; именује и разрешава директорa 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;
13. бира и разрешава председника Скупштине и његовог заменика, поставља и разрешава секретара Скупштине и
његовог заменика и бира и разрешава чланове радних тела Скупштине;
14. бира и разрешава Председника општине, његовог заменика и чланове Општинског већа;
15. доноси одлуку о оснивању месне заједнице и других облика месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана
у складу са законом, Статутом града и овим статутом;
16. доноси одлуку о организацији и раду мировних већа;
17. доноси одлуку којом установљава локалног омбудсмана за општину Барајево и бира разрешава локалног
омбудсмана;
18. доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Барајево и друге
опште акте у тој области, на предлог Штаба и врши надзор над њиховим спровођењем;
19. усваја: Процену ризика за територију Градске општине Барајево, План смањења ризика од катастрофа за
територију Градске општине Барајево и План заштите и спасавања за територију Градске општине Барајево у складу са
законом и другим прописима;
20. образује Штаб за ванредне ситуације Градске општине Барајево (Штаб);
21. планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа, израду процене и планова,
заштиту и спасавање, управљање ванредним ситауцијама и отклањање последица ванредних ситуација;
22. одобрава извештај о набавци, постављању и одржавању сирена, у складу са проценом ризика и акустичком
студијом, техничким нормативима и упутствима за одржавање и другим прописима и општим актима;
23. одобрава извештај о акустичкој студији за своју територију;
24. усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Штаба;

25. разматра извештај о предузимању хитних и превентивних мера у циљу смањења ризика од катастрофа, разматра
висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ Влади РС и граду;
26. разматра извештаје општинског Већа и Председника општине о битним питањима из области смањења ризика од
катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванрнедних ситуација;
27. доноси одлуку о накнадама одборника и чланова радних тела;
28. 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;
29. доноси одлуку о управљању имовином општине и коришћењу средстава у државној својини и доноси одлуку о
јавном задуживању општине у складу са законом којим се уређује јавни дуг по претходно прибављеном мишљењу
Скупштине града;
30. доноси одлуку о удруживању и о сарадњи са другим општинама у земљи и иностранству у складу са законом,
прописима града и овим статутом;
31. доноси одлуку о празнику и слави општине и одлуку о симболима општине и даје сагласност на употребу имена и
симбола општине;
32. доноси одлуку о називима улица и тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању споменика,
постављању спомен плоча или скулптуралних дела;
33. доноси одлуку о коришћењу пословног простора и одређује висину закупнине пословног простора;
34. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене
(киосци, тезге и други покретни мобилијар), по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске
управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом
града;
35. доноси акционе и санационе планове и прописе и планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју
у складу са прописима града;
36. може да оснује Савет за младе на свом подручју;
37. 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;
38. у циљу обезбеђивања услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину и задовољавања
потреба грађана општине, може основати установу културе;
39. доноси одлуку о културним и спортским манифестацијама од општинског значаја;
40. доноси програм развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града и
може оснивати и установе у области спорта;

41. у циљу развоја угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине и у циљу промовисања туризма
може основати туристичку организацију;
42. разматра извештаје о раду, финансијске извештаје и даје сагласност на програме рада укључујући и финансијски
програм јавних предузећа;
43. прописује прекршаје за повреде прописа општине;
44. оснива јавна предузећа у складу са Статутом града и овим статутом;
45. доноси етички кодекс о понашању функционера;
46. доноси програме којима се уређује финансирање и обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељима на подручју општине,
укључујући и послове одржавања и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу, односно на
саобраћајним површинама које су унутар блока у јавној својини;
47. обавља друге послове прописане законом, Статутом града и овим статутом од непосредног интереса за грађане
општине.
Члан 8.
У члану 21. тачка 5. мења се и гласи:
„5. детаљних урбанистичких планова и у поступку давања мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси
Скупштина града“.
Члан 9.
У члану 36. после става 3, додаје се нови став који гласи:
„Ако заменику председника Скупштине општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик
председника Скупштине општине може бити на сталном раду у општини.“.
Члан 10.
У члану 38. став 3. мења се и гласи:
„За секретара може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.“.
Члан 45. мења се и гласи:

Члан 11.

„Председник општине:
1. представља и заступа општину;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката општине;
3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује општина;
4. наредбодавац је извршења буџета општине;

5. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6. доноси појединачне и друге акте за које овлашћен законом, Статутом града и овим статутом;
7. у име општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе, чији је оснивач
Скупштина;
8. 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;
9. поставља и разрешава помоћнике председника општине;
10. даје сагласност на опште акте корисника буџета и установа и предузећа чији је оснивач Скупштина којима се
уређује структура и број запослених;
11. организује рад Општинског већа и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује чланове Већа на сталном
раду у општини;
12. одлучује о средствима у државној својини у складу са законом и управља стварима у јавној својини града на којима
има право коришћења у складу са законом;
13. доноси решења о коришћењу пословног простора којим управља општина и стара се о вршењу других послова у
вези коришћења пословног простора
13. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, у складу са
прописима града;
14. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине;
15. предлаже акте Скупштини о јавном задуживању општине;
16. закључује уговоре о донацији од физичког или правног лица и о томе извештава Скупштину;
17. 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;
18. 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;
19. стара се о спровођењу националне стратегије за младе и акционог плана политике за младе града, утврђује
акциони план политике за младе на подручју општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за
младе града, може основати савет за младе на нивоу општине, обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе која делују на подручју општине, прати и обезбеђује функционисање
Канцеларије за младе на подручју општине;
20. стара се о обезбеђивању услова за развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма и обезбеђује услове за
одржавање манифестација од општинског значаја;

21. стара се о учествовању општине у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју и обезбеђивању
средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на
подручју општине;
22. 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;
23. стара се да се спровођење мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда,
уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавног осветљења и комуналног реда у општини спроводи на
задовољавајући начин;
24. 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;
25. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника
националних мањина и етничких група;
26. стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама у оквиру надлежности општине;
27. обавља функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине (Штаба) и руководи његовим радом;
28. у сарадњи са Начелником Штаба предлаже чланове Штаба;
29. проглашава и укида ванредну ституацију, за целу територију општине или део територије општине, на предлог
Штаба;
30. руководи заштитом и спасавањем и наређује мере и задатке утврђене законом и другим прописима;
31. усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је оснивач општина у спровођењу
задатака заштите и спасавања;

мера и

32. наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
33. остварује сарадњу са Командантом Градског штаба за ванредне ситуације у циљу јединственог и
деловања у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;

усклађеног

34. наређује делимичну мобилизацију и активирање за јединице цивилне заштите из своје надлежности;
35. сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од значаја за смањење
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
36. разматра и одлучује о другим питањима из области смањења ризика од катастрофа и управљања
ситуацијама из своје надлежности;

ванредним

37. извештава Скупштину о стању на терену и предузетим активностима у циљу смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама;

38. доноси решење о хитној додели средстава за санирање последица ванредних ситуација из буџета општине, која су
у складу са законом и другим прописима планирана за помоћ појединцима и домаћинствима која су у стању социјалне
потребе, уз писмено мишљење начелника организационе јединице Општинске управе надлежне за финансије, а на
предлог организационе јединице Општинске управе надлежне за скупштинске послове;
39. стара се о извршавању прописа и општих аката града и прописа и аката из надлежности Скупштине;
40. врши и друге послове утврђене законом, Статутом града, овим статутом и другим актима града и прописима и
актима из надлежности Скупштине.“.
Члан 12.
У члану 47. став 3. после речи: „истовремено“ додају се речи: „и обједињено“.
Члан 13.
У члану 48. после тачке 1. додаје се нова тачка 1а. која гласи: „доноси план јавних инвестиција општине
сходном применом прописа којим се уређује доношење плана јавних инвестиција града;
Члан 14.
У члану 55. у ставу 1. уместо речи: „огласа“ треба да стоји реч: „конкурса“, а став 2. тог члана мења се и гласи:
„За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким стуковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен држани стручни испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци“.
Члан 15.
Наслов: „Помоћници председника општине“ и чланови 60. и 61. мењају се и гласе:
„Кабинет председника општине
Члан 60.
Председник општине образује Кабинет председника општине који чине три помоћника председника општине за
поједине области (економски развој, урбанизам, заштита животне средине, дечија и социјална заштита, здравство,
пољопривреда и др.).
Члан 61.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу и дају мишљења у вези са питањима која су
од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове по налогу председника општине.“.
Члан 16.
У члану 83. на крају става 1. додаје се реченица: „Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице
могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи и најмање једна трећина
одборника Скупштине.“.
У члану 83. став 3. тог члана мења се и гласи: „Одлуком из става 1. овог члана, у складу са овим статутом,
утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и број
чланова савета месне заједнице, поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току
избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице.“.

Члан 17.
Члан 85. мења се и гласи:
„У месној заједници образује се савет месне заједнице, као основни представнички орган грађана на подручју месне
заједнице, који бира Скупштина.
Чланове савета месне заједнице бира Скупштина на предлог збора грађана који се сазива за подручје месне заједнице.
Збор грађана из става 2. овог члана може предложити највише двоструко већи број чланова савета месне заједнице од
броја чланова савета који је утврђен актом оснивању месне заједнице.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или постојећих прописа општине, односно града;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене овим статутом, актом о оснивању месне заједнице
или другим прописом града, односно општине.
Члан 18.
Испред члана 86. додаје се наслов: „Финансирање месне заједнице“.
Члан 19.
После члана 87. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 87а
Уколико Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са Уставом и законом дужан је да о
томе обавести Градско веће.
У складу са Статутом града Градско веће, по пријему обавештења из става 1. овог члана дужно је да обустави од
извршења општи акт месне заједнице, решењем које ступа на снагу објављивањем у "Службеном листу Града
Београда" и да покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом.

У складу са Статутом града, решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од пет дана од
дана објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Општинско веће врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице и предузима мере на предлог
председника оштине, у складу са законом, Статутом града и овим статутом.“.
Члан 20.
Ипред члана 89. наслов: „Заштитник грађана“ мења се у: „Локални омбудсман за општину“ .
У тексту овог статута (чланови 89, 90. и 91.) речи: „заштитиник грађана“ мењају се у речи: „локални омбудсман
за општину“ у одговарајућем падежу.
У тексту овог статута (чланови 89, 90. и 91.) речи: „заменик заштиника грађана“ мењају се у речи: „заменик
локалног омбудсмана за општину“ у одговарајућем падежу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Прописи општине ускладиће се са одредбама Статута града и ове одлуке до 01. јануара 2020. године.
Општи акти месних заједница на подручју општине ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од шездесет
дана од дана њеног ступања на снагу.
Прописи општине остају на снази до њиховог усклађивања са одредбама Статута града и ове одлуке.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.
Образложење
Чланом 58. Одлуке о промени Статута Града Београда („Сл. лист Града Беогарада“ бр. 60/2019)
одређен је рок од само 60 дана за усклађивање статута градских општина.
Одредбом члана 97. став 4. Статута општине је прописано да Скупштина општине, када „...одлучи да
се приступи доношењу или промени статута, истим закључком одређује се комисија за израду нацрта акта,
њени задаци и рок за извршење“, а одредбом члана 95. став 2. Статута општине је прописано приликом
доношења статута општине „...обавезно се организује јавна расправа путем организовања округлих столова,
достављањем нацрта стручним организацијама и службама, по потреби на зборовима грађана,
објављивањем у средствима јавног информисања и др. а начин и време објављивања јавне расправе
одређује орган надлежан за израду нацрта акта.“.
Имајући у виду одредбу члана цитираног у првом ставу овог образложења, као и чињеницу да
Скупштина општине заседа тек 29. септембра или 2. октобра 2019. године, Општинско веће ГО Барајево под
пословним бројем. VII 03 06-38/2019-367 је донело, дана 15.08. 2019. године, Решење о образовању Комисије за
израду нацрта Одлуке о промени Статута Градске општине Барајево у саставу: Момчило Митровић Секретар
Скупштине општине, Зоран Башановић Правобранилац општине, Мијушко Тешовић, Ивица Јанковић, Саша Ристовић,
Оливера Ћамиловић и Иван Илић, руководиоци организационих јединица Управе опшине.
На основу свега напред наведеног Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута Градске општине
Барајево одређује начин и време објављивања јавне расправе ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО - објављивањем нацрта те одлуке на сајту општине, огласној табли општине и огласним
таблама свих месних заједница у општини, у времену од 09. септембра до 19. септембра 2019. године.
Ступање на снагу бројних закона представља разлог за доношење одлуке цитиране у првом ставу овог
образложења, од којих неки, као на пример Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама, уређују надлежност не само јединица локалне самоуправе, већ и градских општина.

