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                             ИЗВЕШТАЈ  

                         О РАДУ  УПРАВЕ 

             ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

                             ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 
 

 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

Градска општина Сурчин 

конституисана је 24. новембра 2004. године са 

седиштем у Сурчину, улица Војвођанска 79.  

Градска општина обухвата седам 

насељених места и то: Сурчин, Добановци, 

Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен и 

Петровчић. Простире се на површини од 

28.848 хектара. 

Према попису становништва и 

домаћинстава из 2011.године, општина  има 

43.819 становника и 12.877 домаћинстава. 

Поред тога што је најмлађа градска општина 

на територији града Београда, има и најнижу 

просечну старост становништва  – 39,7 

година. 

Треба истаћи да Градска општина 

Сурчин  бележи највећи прилив 

становништва, не само на подручју  Београда, 

већ и Србије. 

Површина коју захвата градска 

општина, пораст броја становника као и 

просечна старост,  индикатори су који указују 

на могућности  њеног перспективног развоја, 

а самим тим и на организацију власти која 

треба да задовољи потребе становништва у 

свим сферама друштвеног живота. 

 

НАДЛЕЖНОСТ 

 

Надлежност градске општине одређена је Статутом града Београда и Статутом градске општине 

Сурчин. 

Градска општина Сурчин, преко својих Органа, врши послове: 

1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета Градске општине; 

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

за привређивање у градској општини, у складу са актима града; 

3. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града; 

4. може да образује месне заједнице и друге облике месне самоуправе по прибављеном мишљењу 

грађана у складу са законом, Статутом града и актима градске општине; 

5. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси град; 

6. 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 



 3 

за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава 

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

коришћење ради изградње, односно последњу измену решења je донео надлежни орган градске 

општине;                                                           

7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 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 града; врши 

послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска 

општина; 

8. доноси решење у првом степену у поступку легализације бесправно изграђених објеката бруто 

развијене површине до 800 м² до преузимања послова легализације објеката од стране градске управе 

града Београда; 

9. 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 прописима града; 

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

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар, балон 

хала спортске намене)  у складу са прописом града;    

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

стамбеним зградама;                                                                                                                                                                                                                

 12. стара се о одржавању комуналног реда у Градској општини, спроводи прописе којима се уређује 

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

врши инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града; 

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

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

другим актима града; 

14. стара се о изградњи, одржавању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; 

15. 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; 

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

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

покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено 

уписано односно не похађа припремни предшколски програм, у складу са Законом; у сарадњи са 

образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно 

ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује 

установа, у складу са Законом, организује послове који се односе на: превоз деце и њихових 
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пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика 

основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и 

ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на 

републичка и међународна такмичења; 

17. подстиче развој културно-уметничких стваралаштава и аматеризма на свом подручју, обезбеђује 

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

задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;      

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

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

обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе 

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

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

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

спровођење стратегије за младе града; може основати Савет за младе на нивоу градске општине; 

обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која 

делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање канцеларије 

за младе на свом подручју; 

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

туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; 

21. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговиина на мало ван продајног 

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

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

утврђене актима Града; 

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

евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење 

зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сл; 

24. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у 

ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне 

заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом 

подручју у складу са законом и актима града; 

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

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

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

28. образује органе , организације и службе за потребе Градске општине и уређује њихову организацију 

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

општине;   

29. уређује организацију и рад мировних већа; 

30. 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 активност и 
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пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним 

организацијама на свом подручју; 

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

припадника националних мањина и етничких група; 

32. може да установи заштитника грађана за градску општину; 

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

подручју;  

34. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине; 

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

36. извршава прописе и опште акте Града и Градске општине;  

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

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

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

38. обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју у складу са 

законом и актима града; 

39. Издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, 

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

дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са овим статутом, потврђује пројекте 

парцелације и препарцелације за подручје градске општине; 

40. 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; 

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

прописима Града и Статутом градске општине. 

 

Послови које може да врши Градска општина 

Градска општина може на основу акта градоначелника у име и за рачун града, спроводити поступак 

јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење, 

грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 м² бруто развијене 

грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 м² бруто развијене грађевинске 

површине, у складу са законом и актима града. 

 Поред послова из става 1. овог члана градска општина на основу акта градоначелника, у име и за 

рачун града, спроводити поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у 

закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката и преко 

800 м² бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп, односно, отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном нагодбом ради легализације објеката и 

преко 800 м² у складу са законом и актима града. 
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Поверене надлежности и послови 

 

Градска општина врши надлежности и послове државне управе који су јој законом поверени. 

За вршење поверених надлежности и послова државне управе, средства обезбеђује Република 

Србија. 

Вршење послова Градске општине 

 

 Послове Градске општине врше органи Градске општине. 

 Грађани учествују у вршењу послова градске општине, преко изабраних одборника Скупштине 

градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума у складу са Уставом, 

законом, Статутом града Београда и актима градске општине. 

 

ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

Органи градске општине су: 

1. Скупштина градске општине Сурчин (у даљем тексту: Скупштина Градске општине), 

2. Председник градске општине Сурчин (у даљем тексту: председник Градске општине), 

3. Веће градске општине Сурчин (у даљем тексту: Веће Градске општине), 

4. Управа градске општине Сурчин (у даљем тексту: Управа Градске општине). 

5. Општински правобранилац градске општине Сурчин (у даљем тексту: Правобранилац), на 

основу Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“ бр. 55/14) 

 

Организациона структура Органа градске општине 
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СКУПШТИНА 

 

Организациона структура Скупштине  

 

 

 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 

31.12.2017.ГОДИНЕ 

  

Број одржаних седница 

скупштине 

8 

Број седница сталног радног 

тела 

27 

Број усвојених аката  105 

 

 

Поред наведених послова, Скупштина и Радна тела, у оквиру законских овлашћења одлучивали 

су и о броју наведених предмета из табеле која следи:  
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Орган Класификациони 
знак 

Нерешено  

претх.пер  
Примљено 

01.01.-

31.12.2017. 

Укупно Решено Нерешено 

I-01 06 0 119 119 119 0 
I-01 031 0 4 4 4 0 
I-01 110 0 2 2 2 0 
I-01 131 0 22 22 22 0 
I-01 400 0 3 3 3 0 
I-01 401 0 4 4 4 0 

Укупно  0 154 154 154 0 

 
 

    

  КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 

 
Број одржаних седница 8 

Закључци 62 

Укупно обрађених  

предмета 

 

62 

 

  САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Број одржаних седница 5 

Закључци 7 

Укупно обрађених  

предмета 

7 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Председник - Организациона структура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

ЗАМЕНИK  ПРЕДСЕДНИКА 

1.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 

ОБЛАСТ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПОСЛОВА 

 

2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 

ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ И ИНВЕСТИЦИЈА 

 

3.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 

СПОРТ И КУЛТУРУ  
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Обављени послови из надлежности Председника и Кабинета председника 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
Орган Класификациони 

знак 
Нерешено  

претх.пер  
Примљено 

01.01.-

31.12.2017. 

Укупно Решено Нерешено 

II-01 04 0 250 250 242 8 
II-01 012 5 7 12 12 0 
II-01 035 0 1 1 1 0 
II-01 112 0 17 17 17 0 
II-01 114 0 0 0 0 0 
II-01 118 0 2 2 2 0 
II-01 131 0 0 0 0 0 
II-01 217 0 3 3 3 0 
II-01 361 1 6 7 7 0 
II-01 400 1 2 3 3 0 
II-01 401 3 254 257 248 9 

Укупно  10 542 552 535 17 

 
 

 

ВЕЋЕ  

 

Организациона структура 

 

 
 

Табеларни приказ о кретању предмета о којима је решавало Веће градске општине 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
Орган Класификациони 

знак 
Нерешено  

претх.пер.  
Примљено 

01.01.-

31.12.2017. 

Укупно Решено Нерешено 

  III-01 04 0 50 50 50 0 
III-01 06 0 228 228 228 0 
III-01 012 0 2 2 2 0 
III-01 131 0 1 1 1 0 

Укупно  0 281 281 281 0 
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ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 

 

Општински правобранилац градске општине Сурчин, као посебан орган одређен је Законом о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“ бр. 55/14) 

Овим Законом уређена је нова организација, надлежност и положај запослених у општинском 

правобранилаштву. Правобранилаштво је дефинисано као посебан правосудни орган који пружа правну 

заштиту имовинских права и интереса општина у судском  и управном поступку у складу са Уставом и 

законом, да има ораганизациону самосталност у складу са законом.  

Истим је дефинисано да правобранилаштво има печат и штамбиљ који садржи назив и седиште, 

да има писарницу и да у вршењу послова као странка у поступцима користи се службеном 

легитимацијом. 

  

УПРАВА 

 

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА УПРАВЕ 

 

Овлашћења и организација за обављање послова из надлежности Управе, уређују се Законом, 

Статутом града Београда, Статутом градске општине  и   Одлуком о Управи коју доноси Скупштина. 

Послове Управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица 

могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом. 

 

У складу са Законом, Статутом и  Одлуком о управи,  Управа је надлежна за обављање следећих 

послова: 

- припрема прописе и друге акте које доносе Скупштина, Председник и Веће; 

- извршава одлуке и друге акте Скупштине, Председника и Већа; 

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

  установа  и других организација у управним стварима из надлежности  Општине; 

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

- обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Председник и Веће; 

- доставља извештај о раду Скупштини, Председнику и Већу.  

 

Управа у обављању управног надзора може: 

 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети 

захтев за покретање прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

 

Управа градске општине Сурчин образована је као јединствен орган са унутрашњим 

организационим јединицама: 1 кабинет, 7 Одељења и интерни ревизор. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА УПРАВЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

↓ 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

↓ 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

УРБАНИЗАМ  И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 

↓ 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ 

↓ 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И 

ИНВЕСТИЦИЈА 

↓ 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ,  СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 
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Општа акта Градске општине     

 

У Градској општини Сурчин  на снази су следећа општа акта: 

 

- Статут градске општине Сурчин („ Службени лист града Београда“,  бр. 44/08, 12/2010, 39/13 и 

47/15); 

- Одлука о организацији Управи Градске општине Сурчин  ("Службени лист Града Београда", број 

15/17); 

- Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Управе градске 

општине Сурчин ( II-12-7/2009 од 28.01.2008. године); 

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе градске општине 

Сурчин (Број: IV-01-020-6/15 од 19.09.2015. године,  Број: IV-01-020-7/15 од 15.10.2015. године, 

Број: IV-01-020-8/15 од 01.12.2015. године, Број: IV-01-020-1/16 од 17. марта 2016. године , Број: 

IV-01-020-2/16 од 06. априла 2016. године, Број: IV-01-020-3/16 од 18.04.2016. године, Број: IV-

01-020-8/16 од 13.08.2016. године, Број: IV-01-020-11/16 од 30.11.2016. године); 

- Правилник о платама и другим примањима изабраних, и постављених лица у органима Градске 

општине Сурчин (број  II-01-06-46/2012 од 21.11.2012. године, број II-01-06-16/2013 од 

08.04.2013. године; број: II-01-012-10/2014 од 05.03.2014.године и број: II-01-012- 25/2015 од 

15.05.2015.године); 

- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске општине Сурчин ( 

број: IV-01-012-61/2014 од 15.10.2014; 

- Правилник о накнадама и осталим личним примањима запослених у Управи ГО Сурчин; Број IV-

01-012-30/2013 од 24.06.2013.године, број: IV-01-012- 11/2014 од 05.03.2014. године и број: IV-

01-012- 70/2014 од 16.12.2014. године; 

- Правилник о оцењивању запослених у Управи градске општине Сурчин (IV-01-012-11/2009 од 

25. 06. 2009. године и број IV-01-012-18/2013 од 06.06.2013.године);  

- Правилник о начину припреме и достављања материјала органима Градске општине Сурчин 

ради разматрања и одлучивања. (IV-01-012-6/2010 од 27. јануара 2010. године). 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства број II-01-04-139/2010 од 30.09.2010. 

године; 

- Правила понашања запослених  (IV-01-012-21/2008 од 13.10.2008. године). 

- Правилник о раду Градске општине Сурчин (број: Број: IV-01-020- 4/2015 од 16.07.2015.г.) 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ГО Сурчин број (IV-01-12-6/2009, 

18.02.2009. године и број IV-01-012-  /2013 од 07.06.2013.године и број: IV -01-031-2/2017 од 

26.01.2017.године; 

- Листа  категорија регистратурског материјала с роковима чувања Градске општине Сурчин,  

Број :  IV-01-031-5 /2017  од 13.02. 2017. Године 

- Правилник заштите од пожара (број IV-01-012-38/2010, 16.12.2010. године); 

- Одлука о установљењу јавних признања ГО Сурчин (број III-01-06-148/2010 од 15.12.2010. 

године);   

- Одлука о усвајању правилника о додели награда и признања ГО Сурчин (број I-01-06-247/2012 

од 14.11.2012. године); 

- Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених и постављених лица у 

Градској општини Сурчин (број IV-01-012-27/2013 од 12.06.2013.године); 

- Правилник о правима и услугама социјалне заштите ГО Сурчин број III-01-06-25/2014 од 

10.03.2014. године;  

- Правилник о коришћењу средстава репрезентације Градске општине Сурчин III-01-06-23/2014 

од 10.03.2014. године; 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској општини Сурчин, број: IV-

01-020-7/2015 од 15.10.2015.године 

- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање/суфинансирање 

пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађaна и организације цивилног друштва 

из буџета општине Сурчин, број: III-01-06-266/2017 од 13.11.2017. 
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У даљем тексту Извештај о раду Управе градске општине Сурчин биће исказан кроз извештаје о раду 

унутрашњих организационих јединица –  кабинета,  одељења и интерног ревизора, за период од 

01.01.2017. године до 31.12.2017. године. 

 

I  КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

 

Кабинет председника обавља стручне, оперативне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе Председника, Скупштине и Већа који се односе на непосредно извршавање и 

старање о реализацији политике општине; врши стручне и организационе послове за органе општине 

који се односе на припрему седница и обраду усвојених аката; сазивања и одржавања седница; чување 

изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о одржаним седницама; евидентирање 

аката који се упућују на разматрање органима општине; обраду и чување донетих аката; давање 

мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе органи Општине и њиховој усклађености са 

Уставом, Законом, Статутом града, Статутом општине и другим унутрашњим општим актима; припрема 

прописе и материјал који се односи на положај општине, врши припрему прописа из области локалне 

самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Управе; прати усклађеност Статута 

и других општих аката градске општине којима се уређују питања из области локалне самоуправе, 

припрема одговоре Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа Општине; даје 

мишљење и тумачење о усклађености правних и других аката које је донела Скупштина, Веће, 

Председник или њихова радна тела са важећим прописима, врши стручне и организационе послове за 

потребе појединих сталних радних тела и комисија Скупштине и Већа, разматра представке, притужбе, 

петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане; послове односа са 

јавношћу; сарадње са медијима, организовање конференција за штампу; информисање јавности о раду 

органа општине;  послове сарадње општине са другим општинама у земљи и иностранству; 

административно-техничке послове и сарађује са другим организационим јединицама у вези са 

припремом материјала ради разматрања и одлучивања надлежних органа општине; послове 

обезбеђивања додатних финансијских средстава за развојне програме Управе, стручно оспособљавање и 

материјално-техничко опремање Градске управе; управљања процесом израде пројеката и програма од 

интереса за Градску управу; послове одбране и друге послове по налогу начелника Управе и 

Председника. 

У Кабинету председника у  периоду од 01.01. 2017. до 31. 12. 2017. године обављени су следећи 

послови: 

 

1. Активности на организацији пријема грађана (разговор грађана са председником општине) 

2. Решавање проблема грађана 

3. Сазивање, одржавање и праћење седница Већа као и обраду усвојених аката 

4. Сазивање, одржавање и праћење колегијума начелника, чланова Већа као и колегијуме 

директора јавних предузећа 

5. Сређивање затечене документације 

6. Праћење дневних извештаја из Трезора о стању на рачуну општине 

7. Свакодневна комуникација (телефонски позиви, примање и слање документације путем факса и 

и-мејла, заказивање састанака са председником Општине) 

8. Одговарање на захтеве за информације од јавног значаја 

9. Архивирање завршених предмета и пројеката Општине 

10. Праћење и сређивање базе података телефонских бројева и координација са Мобилном 

телефонијом Србије 

11. Осмишљавање и организација рекламног материјала (кесе, роковници и хемијске оловке) 

12. Састављање и слање позивница поводом свих манифестација и пријема организованих у оквиру 

кабинета 

13. Организација обележавања славе ГО Сурчин 

14. Организовање новогодишњег програма и дељење новогодишњих пакетића за децу радника ГО 

Сурчин и јавних предузећа 

15. Праћење рада седница Скупштине 

16. Организован је пријем ученика носиоца Вукове дипломе и ученика који су на градским 

такмичењима освојили прва места 

17. Сарадња са медијима, информисање медија о раду и активностима. 

18. Комуникација са школама и предшколским установама о решавању текућих проблема у складу 

са могућностима ГО Сурчин. 
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У току 2017. године, Председник градске општине Сурчин, поред сталног обављања послова из своје 

надлежности, примио је и саслушао у непосредном разговору 788 својих суграђана,  покушавајући да 

реши проблеме који су му изнети. 

 

По питању послова и задатака од посебног значаја за одбрану земље урађено је следеће: 

  

- Током јануара и фебруара 2017. године, биле су екстремно ниске температуре, преко минус 20 

степени, па со која је посипана по улицама није имала ефекта, јер је њено дејство до -8 степени. 

Током осталих месеци од требованих 30 тона потрошили смо 28 тона соли. Координиран је рад 

екипа на терену. 

- Током године извршена је санација око 30 км мелирационих канала, а такође и реконструкција 

црпних станица на територији ГО Сурчин. 

- Дана 05.августа по наредби МУП-а, тачно у подне, у циљу обележавања Дана сећања на 

страдање и прогон Срба у акцији хрватске војске „Олуја“, активиране су сирене за јавно 

узбуњивање у трајању од 60 секунди. Послат допис МУП-у. 

- Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије су такође благовремено достављани 

извештаји о стању на терену, као што су поплаве, суше, клизишта, снег, град и предузетим 

мерама. 

- У октобру 2017. са представницима  ЈП  Сурчин урађен је Зимски Оперативни план и достављен 

МУП-у , Сектору за ванредне ситуације, граду Београду и Штабу за ванредне ситуације ГО 

Сурчин. Недељно од ЈП Сурчин писмено добијан је План дежурства људи и механизације. 

- Дана 30.11.2017. и 01.12.2017. у организацији Црвеног крста Србије и МУП-а , Сектора за 

ванредне ситуације, у просторијама балона „Интеграл“ изведена је Командно симулациона вежба 

са члановима Штаба за ванредне ситуације ГО Сурчин и том  приликом  решавани су проблеми и 

задаци евентуалних елементарних непогода. 

- Већу ГО Сурчин и Одељењу за финансије, достављен је предлог да се у буџету за 2018. год. 

планира 800 000 дин. за израду Процене угрожености и Планове одбране од елементарних 

непогода, 500 000 дин. за куповину две ручне станице-Тетра систем и 1.000 000 динара за 

реаговања у случају поплава, велике количине снега и др. 

- У децембру 2017. Урађен је Извештај о раду за 2017. Штаба за ванредне ситуације и План рада 

Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину и достављен Већу ГО Сурчин и Скупштини ГО 

Сурчин, где је и усвојено. 
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II   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ,  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

У Одељењу за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности 

обављају се послови из области привреде који се односе на: издавање уверења и обавештења о раду 

приватних предузетника из постојеће евиденције; старање о развоју угоститељства, занатства, туризма и 

трговине на подручју општине; послови у области пољопривреде који се односе на: израду годишњег 

програма уређења, заштите и коришћења пољопрривредног земљишта на територији општине, заштиту 

коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, 

водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова за обављање ове 

делатности, организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта, организовање 

едукативних скупова пољопривредних произвођача, помагање пољопривредним произвођачима у вези 

са уписом у регистар пољопривредних газдинстава и остваривање права на субвенције у складу са 

актима града и републике, административно-техничке послове за рад комисије за процену штете, 

комисије за одабир мушких приплодних грла-пастува; послови Канцеларије за брзе одговоре привреди; 

послови заштите и унапређења животне средине односе се на: праћење стања и предузимање мера за 

заштиту и унапређење животне средине; доношење и спровођење акционих и санационих планова од 

значаја за заштиту животне средине на подручју општине, у складу са актима Града и старање и 

обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим 

својствима; води се дневна евиденција о отпаду генерисаном у општини, прати се кретање отпада 

предатог овлашћеном оператеру и израђује се годишњи извештај произвођача отпада; учешће у процесу 

процене утицаја на животну средину и у поступку издавања дозволе за управљање отпадом у складу са 

Законом. 

Послови у оквиру друштвених делатности односе се на: праћење стања и старање о одржавању ( 

осим капиталног ) дечијих вртића и основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, 

редовног похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, 

односно старатеља у складу са Законом; сарадњу са образовно-васпитним установама, у циљу 

утврђивања мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања 

образовно-васпитног рада и других активности које организује установа; организује послове који се 

односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 

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

превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места 

становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 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; обавља 

административно-техничке послове у оквиру процене  потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке детету и ученику и Комисије за предлагање, измене или давање назива 

улица, тргова, заселака и других насељених места на територији општине; контрола и извештавање о 

раду народне кухиње; издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за потребе 

кредитирања и умањења школарине и домарине ученика и студената; управно-правне послове у области 

есхумације и преноса посмртних остатака; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских 

права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђивање 

услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину; учествовања у текућем 

одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина; праћење потреба и старање о 

задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у реализацији програма школског спорта 

и обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја 

за општину; доноси програм развоја спорта усклађен са актима града; стара се и спроводи поступак за 

финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана и организација 

цивилног друштва у области спорта, културе, образовања и очувања локалног културног наслеђа на 

подручју општине; обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација; 

доношења акционог плана за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; вођење 

поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и 

мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; 

материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу са прописима републике и града; обављају 

се управно-правни и административно-технички послови у области борачко-инвалидске заштите и 

књиговодствено-рачуноводствени послови везани за исплату средстава из ове области, припрема 
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стратегије од локалног значаја у складу са актима града и нацрте аката из делокруга Одељења које 

доносе органи општине; обављају се послови збрињавања избеглих, прогнаних и интерно расељених 

лица, као и организациони, стучни и оперативни послови везани за рад и организацију Хуманитарне 

фондације градске општине Сурчин. 

 

 

Привреда 

 

 Агенција за привредне регистре испоручила нам је у електронској форми податке о 

активним привредним друштвима, предузетницима, спортским удружењима и ОЦД на 

територији Сурчина. 

 Издатa су два Уверење о активности радње,  у сарадњи са колегама из ГО Земун урађено 

је једно Уверење о активности радње, пошто се Решење о отварању радње налази у ГО 

Сурчин, а Решење о затварању радње у ГО Земун. 

 Свакодневно је праћен портал и апликација Градске управе Града Београда-            

Канцеларија за брзе информације привреди. 
 

 

Пољопривреда 

 

 Израда анализе о врсти програма и подстицаја у односу на Правилник о подстицајима и 

програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним 

подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Сл. гласник РС“, бр. 29/2017), 

по Конкурсу за подношење пријава за остваривање наведених подстицаја и подршки у 

2017.години 

 Расписан је Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији града Београда за 2016. годину.  Обавештење о Јавном 

огласу послато месним заједницама, пољопривредници обавештени телефонским путем. 

Заинтересованим пољопривредницима су показане лицитације и њихова почетна цена.  

 На основу обавештења добијеног од ЈВП „ Београдвода ”, попуњен упитник који се 

односи на чишћење и реконструкцију канала, односно водотока II реда, на  целој 

територији општине Сурчин. 

 ЈВП „ Београдводе ” и ЈВП „ Србијаводе ” упућен захтев за информацију о планираним 

радовима на редовном одржавању објеката за одбрану од поплава и средствима која су 

предвиђена за те радове у 2017. години на територији ГО Сурчин. 

 У сарадњи са Подручном саветодавном стручном службом из Падинске Скеле, 

организована је и одржана Зимска школа за пољопривреднике. Овогодишњи семинар 

био је првенствено посвећен упознавању пољопривредника са подстицајима  које је за 

ову годину предвидео Град Београд-Секретаријат за привреду. Такође, присутни 

пољопривредници су упознати и са новинама у осигурању усева и плодова, заштити 

усева у одрживој пољопривреди, као и у новостима које се тичу органске производње. 

Прилог о овогодишњем семинару направила је и емитовала  Телевизија „МАГ“ из 

Обреновца.    

 Секретаријату за привреду-Управи за пољопривреду града Београда послато је 

обавештење да ГО Сурчин није из свог буџета давала подстицајна средства за 

инвестиције у примарну  пољопривредну производњу у 2017. години. 

 Окончан је рад на Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији града Београда за 2017. годину. Полазни материјал за 

рад садржао је податке за 14200 парцела, укупне површине 5429,3172 хектара, од чега је 

у државној својини 5255,7642 хектара. Све су парцеле проверене и изузете су оне које се 

не могу дати у закуп (на њима се налази зграда, пут, шума, канал, постоје још важећи 

уговори о закупу, предмет су повраћаја и др.). Њихова површина, као и укупна површина 

која се планира за закуп и коришћење без накнаде у 2017. години, разврстана по 

катастарским општинама, приказана је у следећој табели: 
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КО 

Укупно 
пољопривредно 

земљиште у 
државној својини 

(ха) 

Дато у закуп и 
коришћење без 

плаћања накнаде- 
важећи уговори 

(ха) 

Површина 
планирана за 

закуп и 
коришћење без 

накнаде  у   
2017.(ха)  

Површина  пољопривредног 
земљишта у државној 

својини која није обухваћена 
закупом или давањем на 
коришћење без накнаде 

Бечмен 670,0669   336,3826 333,6843 

Бољевци 478,9255   198,9461 279,9794 

Добановци 1013,3585   560,5620 452,7965 

Јаково 260,8119   29,0692 231,7427 

Петровчић 989,3806  852,8124 136,5682 

Прогар 986,3757   901,6194 84,7563 

Сурчин 856,8451   401,3871 455,4580 

УКУПНО 5255,7642  3280,7788 1974,9854 

 
 Министарству пољопривреде и заштите животне средине достављен предлог чланова 

Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију 

закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта. 

 У вези захтева за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини од стране предузећа „GREEN GRASS DOO BEOGRAD“, извршено је 

упоређивање података (број листа непокретности, површина, класа) за предметне 

парцеле из листова непокретности и табеле која је добијена из Управе за пољопривреду 

Града Београда. Према подацима из листова непокретности, извршене су исправке у 

табели.  

 Свим месним заједницама је послато обавештење о Јавним позивима које је објавио 

Секретаријат за привреду, Градске управе Града Београда, а односе се на достављање 

пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства, воћарства и 

повртарства, сточарства и пољопривредне механизације-трактора на територији града 

Београда за 2017. годину. Заинтересованим пољопривредницима дате су све 

информације о Јавним позивима, такође су попуњаване конкурсне пријаве и прегледана  

документација за доделу подстицајних средстава.  

 Према објављеним резултатима конкурса, подстицајна средства је добило 11 

пољопривредника са наше територије:  

- подстицајна средства за набавку пољопривредне механизације-трактора добила су 

два пољопривредника; 

- подстицајна средства у области воћарства и повртарства добила су четири 

пољопривредника;  

- подстицајна средства у области пчеларства добили су пет пољопривредника;  

 Месним заједницама је послато обавештење да доставе предлоге које атарске путеве и у 

којој дужини треба уредити, како би се направио План уређења атарских путева на 

територији ГО Сурчин за 2017. годину. На основу добијених података од месних 

заједница, упућен је захтев Јавном предузећу за обављање комуналних и других 

делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчина, да доставе Програм утрошка 

средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. 

години на територији ГО Сурчин, односно План уређења атарских путева на територији 

ГО Сурчин, са таксативно наведеном спецификацијом радова и активности.   

Предлог Одлуке о усвајању Плана уређења атарских путева на територији ГО Сурчин у 

2017. години, упућен Општинском Већу на усвајање.  

На предлог чланова Већа ГО Сурчин, дошло до измене Плана уређења атарских путева 

на територији ГО Сурчин, које је Веће усвојило. 
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План уређења атарских путева на територији ГО Сурчин, као и Измена Плана, 

прослеђена Секретаријату за привреду, Управи за пољопривреду Града Београда. 

 Организован је одлазак у Нови Сад на 84.Међународни Пољопривредни сајам, где се на 

штанду Града Београда - Секретаријата за привреду, представила ГО Сурчин, са својим 

туристичким и пољопривредним потенцијалима. 

 Издато је једно Уверење о штети од суше на стрним житима у 2003. години. 

 Урађен је предлог за именовање члана Комисије за израду Предлога годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града Београда за 2018 и 2019. годину.  

 У сарадњи са ПССС Падинска Скела,  обавештавали смо пољопривреднике са 

територије ГО Сурчин о акцији узорковања земљишта за бесплатну анализу земљишта у 

2017. години. Списак заинтересованих пољопривредника електронским путем послат 

ПССС. 

 Комисија за процену штете настале услед немарности лица, органа и организација 

излазила је на терен осам пута на захтев странака које су претрпеле штету на усевима,  

проценила штету и сачинила записник.   

 Месним заједницама, као и заинтересованим странкама, послато је обавештење о Јавном 

позиву за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Београда за 

2017. годину и Јавном позиву за доказивања права пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији града Београда за 2017. годину. 

 На основу Извештаја о припремљености система одбране од града на територији 

радарског центра „ Фрушка гора” за сезону 2017. године, као и на иницијативу 

Председника ГО Сурчин, Републичком хидрометеоролошком заводу Србије Општина 

Сурчин je набавила 3 противградне ракете, које су уступљене  на  коришћење без 

надокнаде, за рад противградне станице у Прогару. 

 Републичком хидрометеоролошком заводу Србије послато је обавештење да на 

територији ГО Сурчин током 2017. године није било штете узроковане градом. 

 Започела је израда Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији града Београда за 2018. годину. Полазни материјал за 

рад садржи податке за 12.560 парцела, укупне површине 5.240,3745 хектара, од чега је у 

државној својини 5.042,8015 хектара.  

 Одговор на захтев групе грађана МЗ Добановци, који су тражили промену зоне 

пољопривредног земљишта, које се налази код аеродрома „Никола Тесла” и  обилазнице 

око  Београда,  да се суша у 2017. години прогласи као елементарна  непогода и да се ВП 

„Галовици” наложи чишћење и одржавање одводних канала на територији КО 

Добановци. 

 Радној групи за јединствено зонирање територије града Београда упућена је друга 

ургенција на име промене зона за утврђивање пореза на пољопривредном земљишту на 

територији ГО Сурчин. 

 У сарадњи са Подручном саветодавном стручном службом из Падинске Скеле, 

организована су и одржана два предавања за пољопривреднике. Предавања су 

првенствено била посвећена упознавању пољоприведника са подстицајима из IPARD-

програма, такође пољопривредници су упознати са применом пестицида, исхраном 

кукуруза и анализом производње кукуруза. 

 Пољопривредницима је пружана помоћ приликом прве регистрације и обнове 

регистрације пољопривредних газдинстава, као и приликом подношења захтева за 

остваривање права на субвенције у пољопривредној производњи и пријављивања на 

конкурсе које је објављивао Град Београд  и Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине. 

 У циљу пружања тачних и правовремених информација заинтересованим странкама, 

вршено је редовно праћење сајта Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 
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Заштита животне средине 

 

 Пројекат рехабилитације дренажних канала – Петрац 1 и Петрац 3, у катастарским 

општинама Јаково,  Бољевци и Сурчин, који има за циљ унапређење система заштите од 

поплава, започет је у марту 2017. године. Очишћени су  канали у укупној дужини од 21 

километар, при чему је из канала извађен муљ који ће се после сушења распланирати по 

околним парцелама. Такође, обале канала су растерећене од околног растиња. У 

наставку Пројекта планирани су радови на санацији канала у Бољевцима и 

рехабилитација црпне станице у Прогару са набавком пумпе чији ће проток задовољити 

потребе канала Јарчина. Радови су финансирани од стране Европске уније и аустријске 

Агенције за развој-АДА  кроз Програм помоћи поплављеним подручјима у Србији.  

 Одржана је јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја затеченог стања на 

животну средину пројекта постројења за складиштење и претакање нафтних деривата у 

кругу Аеродрома „Никола Тесла Београд“ а.д, у укупно осам резервоара укупног 

капацитета 990,5 м³ (шест надземних и два укопана резервоара), на КП 3739/1 КО 

Сурчин. Сачињене су примедбе на предметну студију и послате електронским путем 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  

 Извршен је увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за 

производњу асфалтног бетона у Сурчину, носиоца пројекта Предузећа за путеве 

„Ваљево“.  За предметну студију одржана је презентација и јавна расправа. Како је на 

основу Закључка Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја ова студија 

претрпела измене, извршен је увид и у измењену и допуњену Студију. 

 Извршен је увид у следеће захтеве:  

-   Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину   пројекта базне 

станице мобилне телефоније „БГ0489_02 БГ_Nelt“, у КО Добановци; 

- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице „BG-AERODROM“-BG17, 

BGH17, BGU17, BGL17, BG017, Београд, на животну средину. Локација предметне базне 

станице је паркинг испред зграде Аеродрома „Никола Тесла“; 

-  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања Пројекта радио-базне 

станице на локацији „BG0457_01BG_Сурчински пут“  на животну средину; 

-  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања Пројекта радио-базне 

станице „BG0497_01BG_Сурчин-Скопљанска“, која се налази на локацији Војвођанска 177, 

Сурчин; 

- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице 

мобилне телефоније „BG Dobanovci LTE“ BG123 BGU123 BGO123, у Добановцима, Земунска 

167; 

- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изведеног пројекта 

радио-базне станице за мобилну телефонију „BG Surčin“-BG0423_01, у Сурчину, Браће 

Пухаловић 27; 

- Захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину Пројекта 

базне станице „BG-Surčin“-BG94, BGH94, BGU94, BGO94; 

- Захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину Пројекта 

базне станице „BG-Сурчин Галовачка (Силос)“-BG904/BGU904/BG0904; 

- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта проширења 

постојеће базне станице мобилне телефоније „БГ_Сурчин“-БГ0423_01, Београд, постављене на 

антенском стубу на катастарској парцели бр. 141, КО Сурчин; 

- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње 

продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ“ у Сурчину.  
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 Како је пред Министарством пољопривреде и заштите животне средине покренут 

поступак заштите станишта „Толинци“, извршен је детаљан увид у Студију заштите за 

заштићено станиште „Толинци“, у предлог Уредбе о заштити заштићеног станишта 

„Толинци“, као и у Средњорочни план рада на развоју подручја деловања „Ресурс центра 

Толинци“ (2017.-2020. година). Састављено је детаљно и исцрпно мишљење на 

предметна документа. 

 Извршен је детаљан увид у Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање 

Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације грађевинског 

песка у лежишту „Јаковачка Кумша“, на катастарским парцелама у Јакову и Бољевцима, 

као и у ажурирану студију о процени утицаја на животну средину истог пројекта. 

Одржане су јавна презентација и јавна расправа о овој студији. 

 Сачињен је извештај са описом активности из области животне средине које су 

спроведене у општини Сурчин током 2016. године. Извештај је прослеђен Секретаријату 

за заштиту животне средине, где ће се користити за израду публикације „Квалитет 

животне средине у Београду“ за 2016. годину.  

 Градска општина Сурчин се и ове године укључила у акцију „Сат за нашу планету“, коју 

организује Светски фонд за природу (WWF), у циљу покретања глобалног интересовања 

за климатске промене и укључења што већег броја институција и појединаца у борби 

против овог проблема. 

 Састављено је писмо подршке Градске општине Сурчин, којим општина подржава 

пројекат „Заступајмо природу кроз зелену економију“. Организација „Центар за одрживи 

развој и безбедност саобраћаја“ има намеру да овај пројекат реализује у  општини  

Сурчин у оквиру конкурса Министарства пољопривреде и заштите животне средине за 

доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне 

средине које реализују удружења и друге организације цивилног друштва у 2017. 

години. 

 Градском Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове-Одељењу за геологију, 

прослеђено је обавештење о почетку радова на геолошком истраживању у оквиру 

истражног простора 2211 (Сурчин), инвеститора „NM Kop“ из Сурчина. 

 Електронским путем је одговорено на захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

који је поднет од стране Еколошког покрета Оџака, а везан је за податке о постојању 

програма коришћења средстава намењених заштити животне средине, односно о 

постојању буџетског фонда за заштиту животне средине. 

 Организован је и одржан састанак са колегама из Секретаријата за заштиту животне 

средине-Одељења за мониторинг и Завода за јавно здравље Београда, у вези 

прецизирања места и начина мерења буке и аерозагађења на територији наше општине.  

 Градском Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове-Одељењу за геологију, 

прослеђено је обавештење о почетку радова на геолошком истраживању у оквиру 

истражног простора 2211 (Сурчин), инвеститора „NM Kop“ из Сурчина. 

 Електронским путем је одговорено на захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

који је поднет од стране Еколошког покрета Оџака, а везан је за податке о постојању 

програма коришћења средстава намењених заштити животне средине, односно о 

постојању буџетског фонда за заштиту животне средине. 

 У сарадњи са колегама из Секретаријата за заштиту животне средине-Одељења за 

мониторинг и Завода за јавно здравље Београда вршено је мерење аерозагађења. Возило 

Завода за јавно здравље са потребном опремом било је постављено на паркингу у 
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наутичком селу у Бољевцима. Ово место је одабрано из тог разлога  што је циљ мерења 

био да се првенствено утврди утицај рада термоелектране „Никола Тесла“ на ваздух на 

територији ГО Сурчин, али да истовремено буде доступна трофазна струја неопходна за 

рад инструмената, као и да возило буде даноноћно обезбеђено. Мерење је вршено у 

периоду од 14.-23. октобра 2017. године. Добијени резултати су показали следеће: 

1. Средње 24-часовне концентације РМ10 су прекорачиле граничну вредност утврђену 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, 

бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013) у седам мерења; 

2. Средње 24-часовне концентрације сумпор-диоксида и азот-диоксида нису 

прекорачиле граничне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013); 

3. Средње 24-часовне концентрације чађи нису прекорачиле максимално дозвољену 

вредност утврђену Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013). 

 

 Вођена  је дневна евиденција о количини отпада, у складу са Законом о управљању 

отпадом („Сл.гласник“ РС број 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање 

(„Сл.гласник“ РС број 95/10, 88/15). У складу са Законом о управљању отпадом 

(„Сл.гласник“ РС број 36/09, 88/10, 14/16) овлашћеним оператерима предато је укупно 

3,725 тона отпада генерисаног у згради општине, и то: 

1. хартије - 2,86 тоне 

2. опасног електронског и електричног отпада - 0,75 тона и 

3. празних тонер касета - 0,115 тона. 

4. Како је уговор о купопродаји старог папира са фирмом „Технопапир“ из Београда 

дефинисао само купопродају белог папира-архиве, а у пракси се показало да су у отпаду 

присутне знатне количине и других врста хартије, чија се цена разликује од цене 

предвиђене уговором, иницирано је потписивање анекса овог уговора. 

 Сачињен је редовни годишњи извештај о отпаду произвођача отпада за 2016. годину и 

прослеђен Агенцији за заштиту животне средине.  

 Присуствовали смо једнодневном саветовању: Документ о кретању опасног отпада и 

образац дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду-ДЕО 6, који су заједно 

организовали Агенција за заштиту животне средине и Привредна комора Србије.  

 Присуствовали смо Осмом састанку мреже еко-повереника СКГО. Састанак је највећим 

делом био посвећен Преговарачком поглављу 27-животна  средина и климатске промене.  

 Присуствовали смо хуманитарном еко-базару и ревији костима од рециклажних 

материјала, које су организовали ученици и наставници основне школе „Вук Караџић“ у 

циљу обележавања дана заштите животне средине.  

 Сачињено је мишљење на могућност поновног отварања фарме за узгој свиња у 

Сурчину, са аспекта законске регулативе у области заштите животне средине. 

 Припремљена је „информација о тренутном стању у области животне средине у 

општини, статусу у реализацији пројеката и плановима за наредне три године“, а везано 

за учешће на скупу у оквиру иницијативе за успостављање дијалога о животној средини 

и локалном развоју. 

 Сачињен је извештај о учинку програмског буџетирања за пројекат „Противградна 

одбрана“ који је  реализован у првих шест месеци 2017. године. 

 Сачињена је листа предлога пројеката из области заштите животне средине који би се 

могли разматрати приликом израде буџета за 2018. годину.  
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Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета 

ГО Сурчин, за финансирање програма/пројеката чији су носиоци/партнери удружења и друге 

организације цивилних друштава 

 

 За потребе Комисије за избор пројеката удружења грађана вршени су административно-

технички послови. Преузимани су и евидентирани извештаји о реализацији пројеката за 

које су средства додељена по конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката 

удружења грађана и организација цивилног друштва из буџета ГО Сурчин, објављеном у 

октобру 2016. године. Сви достављени извештаји детаљно су прегледани. 

Организацијама цивилног друштва које у претходном периоду нису доставиле извештаје 

упућен је допис са циљем подсећања на ову обавезу, која проистиче из уговора о 

финансирању који су потписали са ГО Сурчин. 

 Сачињен је извештај о обављеном увиду у наративне извештаје о реализацији изабраних 

пројеката цркава и верских заједница у 2016. години.  

 

                   Спорт 

 

 Расписан јавни позив за подношење пријава за посебне програме у којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сурчин за 2017. 

годину 

 Награде за остварене резултате врхунских спортиста 

 Мишљење на наративни извештај о реализованом програму школског спорта на 

општинском нивоу у календарској 2017. години за мале олимпијске игре по уговору бр. 

II-01-401-36/17 

 Из Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације достављени су 

извештаји о реализацији наменског и рационалног коришћења спортских објеката на 

територији Градске општине Сурчин кроз обезбеђивање термина за тренирање учесника 

у систему спорта за 2017. годину. Сачињена су мишљења на наративне делове извештаја. 

 Одељењу је достављен, на прелиминарну оцену, извештај Савеза за школски спорт о 

реализацији општинског такмичења у малом фудбалу. Након детаљног увида, примедбе 

су саопштене представницима овог савеза 

 

Предлог одлуке  

Сачињен је:  

 Написан Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката од јавног интереса која реализују УГ и ОЦД из 

буџета општине Сурчин 

 Написан Правилник о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама 

 Предлог одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа и 

додели награда студентима са територије градске општине Сурчин  и 

 Предлог одлуке о  установљењу награде „истакнути јавни радник“ 

 План интегритета органа Градске општине Сурчин. 

 Послат одговор Секретаријату за социјалну заштиту по њиховом допису за достављање 

информација о активностима општине које су намењене пензионерима, деци, 

инвалидима и другим конкретним категоријама 

 Расписан јавни позив за подношење пријава за финансирање/суфинансирање пројеката 

цркава и верских заједница у 2017. Години 

 Израда мишљења на наративни део извештаја цркава по реализацији пројеката 

финансираних из буџета општине Сурчин. 
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Друштвене делатности 

 

 Прибављање података по захтеву Секретаријата за социјалну заштиту, Сектор за 

унапређење положаја Рома, за одређена лица на територији ГО Сурчин 

 Учешће у пројектним активностима по Конкурсу „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“ 2017 

 Анализа Елабората о утврђеној вредности извршених улагања у основна средства у 

изградњи и преносу истих са ЈП Сурчин оснивачу ГО Сурчин, на захтев Секретаријата за 

социјални рад по питању контејнера донираних 2009. године за Ромско насеље у 

Бољевцима 

 Послат одговор Секретаријату за социјалну заштиту по њиховом допису за достављање 

информација о активностима општине које су намењене пензионерима, деци, 

инвалидима и другим конкретним категоријама 

 Састанак мреже екоповереника - СКГО 

 Предлог формирања радне групе за „Техничка помоћ за унапређење стамбених и 

животних услова ромске популације у неформалним насељима – Становање Рома“ 

 Заштитник грађана, обавештење о јавном позиву о сарадњи са циљем унапређења 

положаја особа са инвалидитетом и других осетљивих група становништва. 

 Припрема Одлуке за Веће градске општине о исплати средстава за рефундирање 

трошкова превоза детета са посебним потребама – 9 предлога решења, исплати средстава 

једнократне материјалне помоћи за три лица којима су објекти оштећени у пожару. 

 Организована су 27 излета за пензионере по територији општине 

 Организована је прослава за међународни дан старих  

 Организована је прослава Нове године за пензионере из свих седам сурчинских 

насеља. 

 Попуњено је  5300 сениор картица за пензионере. 

 

 

Послови образовања, културе, спорта, људских права и социјалне заштите 

 

У наведеном периoду реализовани су следећи послови и задаци: 

 

 Пријем грађана , обављање разговора и пружање помоћи у решавању проблема због 

којих се обраћају;  

 Пријем, обрада и архивирање предмета са захтевима физичких и правних лица за доделу 

хуманитарне и социјалне помоћи у наведеним областима;  

 Прибављање потребних мишљења од одређених органа општине (мишљење Савета 

месних заједница, чланова Већа општине, Борачко-инвалидске заштите, Одељења за 

финансије...);  

 Континуирана сарадња са Центром за социјални рад у циљу размене информација 

поводом позитивног решења проблема,анализа пружене помоћи појединцима и израда 

извештаја; 

 Редовно се прати рад Народне кухиње на два пункта Добановци и Сурчин о чему се у 

виду полумесечних извештаја обавештава Секретаријат за рад и социјалну заштиту 

 Са класификационим бројем 04-06-553, укупно 164 предмета. Од тога архивирано 161 предмета, 

позитивно решенa укупно 37 предметa. Код референaта су у поступку обраде 3 предмета. 

 Са класификационим бројем 04-06-015, укупно 5 предмета. Код референта у поступку припреме 

се налазе 5 предмета. Предмети су везани за промену назива улицама. 

 Са класификационим бројем 04-06-610, укупно 38 предмета, архивирано 34 предмета. Решено 

позитивно: 22 предмета. У поступку припреме, код рефернта се налазе 4 предмета. Предмети се 

односе на образовање, покретање захтева за прекршајни поступак. 

 Са класификационим бројем 04-06-670, укупно 2 предмета. Архивирано: 2 предмета. 

Предмети се односе на Уверења за стипендије и кредите ученика и студената средњих и 
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високих школа. Уверења за стипендије и кредите ученика средњих школа  укупно: 29 

уверења, а студенате високих школа:  37 уверења. Укупан број издатих уверења: 66.  

 Са класификационим бројем 02-01-04, примљена 4 предмета и иста су архивирана. 

Односе се на једн. мат помоћ - председничко решење. 

 Са класификационим бројем 02-01-401, примљен 1 предмет и исти је архивиран. Односи 

се на председничко решење. 

 Са класификационим бројем 04-01-112, укупно 3 предмета, архивирано 3 предмета а 

исти се односе на Уговоре оделу за чланове Интерресорне комисије, рађени по налогу 

Начелника Управе. 

 Са класификацијом 04-06-012, примљена 3 предмета, архивирана 2 предмета. Предмети 

у раду: 1 предмет. Односе се на уговоре са црквама, потписани су уговори са четири 

црквe и чека се правдање средстава. 

 
 

 

 

Комисија  за процену потреба  за пружањем  додатне образовне, здравствене и социјалне  

подршке детету и ученику. 

 

 Прикупљање документације која је неопходна за покретање и вођење поступка процене 

и која доприноси утврђивању и разумевању начина задовољења потреба детета; 

 Припрема и достављање потребне докумантације, (умножавање формулара и захтева) 

члановима Комисије; 

 Организовање и администрирање процеса процене потреба за додатном подршком 

детету; 

 Сазивање чланова Комисије по основу потписивања документације,  

 Пријем Мишљења након одржаних састанака Комисије; 

 Израда месечног извештаја и захтева за исплату Секретаријату за образовање и дечју 

заштиту уз комплетно умножену документацију, мишљења свих чланова Комисије, и 

осталог материјала у прилогу; 

 Контак и слање Мишљења Комисије родитељима детета као и информисање институција 

ако су подносиоци иницијативе; 

 Вођење посебне интерне евиденције о приспелим захтевима и донетим мишљењима; 

 Архивирање и чување документације. 

 Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 

подршке детету и ученику, у саставу по измењеном Решењу текуће године, примила је у 

рад у 207 захтева за ИОП. Комисија је приступила решавању истих и донела 206 

заједничких Мишљења а 1 захтев је сторниран.  

 Урађена су 11 Извештаја за Секретаријат за образовање и дечју заштиту и 11 Извештаја 

Одељењу за финансије. 

 

Послови издавања уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства 

за добијање  

стипендија и кредита за високе и средње школе 

 

Уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства се издају у сврху пријаве на 

Конкурс за доделу ученичких стипендија, кредита, смештај у ученичким и студентским 

домовима и умањење школарине. 

У наведеном периоду издата су следећа уверења  са класификациним бројем 04-06-670 : 

 

 Високе школе-стипендије и кредити-уверења,      издато је 37 уверења; 

 Средње школе-стипендије и кредити-уверења,      издато је 29 уверења. 
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Послови везани за називе улица, 

тргова, заселака и других  насељених места 
 

Пружамо информације грађанима  о новим називима улица, и копију Сл. листа у којем су 

објављенеизмене назива улица,  као једини доказ да је промена извршена, обзиром да су 

грађани наилазили на проблем са другим институцијама код регулисања личних и других 

докумената.   

Примљено 5 предмета, 1 архивиран и 4 се налазе у поступку. 

Сумирано: 

 Пријем, евидентирање и расподела поште: 1102 акта 

 Послата пошта: 345 аката 

 Архива: 191 предмет 

 Остављање и повлачење предмета из Роковника писарнице:13 предмета 

 Писарница – предмети преузети на реверс: 6 предмета 

Повереништво за избегла и расељена лица 

 

Повереништво за избегла и расељена лица при обављању својих радних обавеза и 

задатака у 2017. години обавило је за лица са избегличким, прогнаничким, и расељеничким 

статусом  следеће управне и вануправне поступке: 

Опис радње  I-XII 

Решења о укинутом статусу избеглих и прогнаних лица 17 

Дописи Комесаријату  за укинуте статусе  17 

Нове расељеничке легитимације, дупликати, промене 2 

Дописи МУП (продужетак избеличке легитимације,дупликати, нове,) 91 

Сагласност за пресељење прогнана, избегла и расељених лица 1 

Oбавештење МУП-у о промени боравка 2 

Примљени захтеви за рефундацију трошкова сахране 3 

Исплаћени трошкови сахране 3 

Молбе за помоћ Комесаријату 4 

Решења за једнократну помоћ, трошкови сахране... 7 

Достава Комесаријату налог и извод о примљеном новцу, правдање средстава, 

захтеви, допуне 14 

Дописи Комесаријату, другим повереништвима 23 

Закључак и исправке (имена, презимена, становање) 8 

Накнадана регистрација 2 

Тромесечни извештаји Комесаријату, градском поверенику, извештаји везани за 

анкету потреба 5 

Издавање разних уверења за банке, обданишта, ГСП 1 

Захтеви Комесаријату за учествовање на Јавни позив,  изјаве о ангаж. 

струч.служ. и учествовање сопственим средствим 33 

Урађено председничких решења, а  везано за рад повереништва   32 

Расписани Јавни позиви 8 

Урађени правилника о додели помоћи 8 

Уговори о сарадњи са Комесаријатом 6 

Уговори са Корисницима 18 

Решења, закључци о одбијању/неприхватању ( грађевински материјал, 

доходовне, огрев, једнократна) 33 

Дописи, обавештења, правдање финансијској служби 3 

Допуне (грађевински материјал, доходовне,огрев, једнократна) 0 
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 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/388 КИРС од 

20.11.2015. одобрио је помоћи за 10 пакета  грађевинског материјала из Контрибуције, у  

висини од 10.800.000,00 динара за избегла  лица. У оквиру ових активности у 2017. 

години  потписани су Уговори о додели помоћи  са 10 корисника  и подељени 

грађевински материјали. 

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/165. од 24.05.2016. 

одобрио је 3 помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања 

породицама избеглица у виду сеоске куће са окућницом и доделом једнократне помоћи  

у грађевинском и другом материјалу и/или опреми. У оквиру ових активности у 2017. 

години   потписани су Уговори о додели помоћи и додељене 3 сеоске куће са окућницом.  

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/424. од 17.08.2016. 

одобрио је 2 сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције  „Кров 2016“путем 

поштанске маркице. У оквиру ових активности у 2017. години   потписани су Уговори о 

додели помоћи и додељене 2 сеоске куће са окућницом.  

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/543 од 20.04.2017. 

одобрио је помоћи за 5 пакета  грађевинског материјала, у  висини од 2.475.000,00 

динара за избегла  лица. У оквиру ових активности урађено је следеће: формирана 

комисија за доделу помоћи, усвојен Правилник и расписан Јавни позив, донета Коначна 

Одлука. 

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/702/2017. од 

23.05.2017. одобрио је 10 помоћ за економско оснаживање интерно расељених лица кроз 

доходовне активности у  висини од 1.800.000 динара. У оквиру ових активности урађено 

је следеће: формирана комисија за доделу помоћи, усвојен Правилник и расписан Јавни 

позив, донета Коначна Одлука. 

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/695/2017. од 

23.05.2017. одобрио је помоћ за 10 пакета у виду  грађевинског материјала  за интерно 

расељених лица у  висини од 4.950.000 динара. У оквиру ових активности урађено је 

следеће: формирана комисија за доделу помоћи, усвојен Правилник и расписан Јавни 

позив, донета Коначна Одлука. 

 

 Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/711. од 24.05.2017. 

одобрио је 3 сеоске куће са окућницом и додатне помоћи  у  висини од 3.780.000 динара. 

У оквиру ових активности урађено је следеће: формирана комисија за доделу помоћи, 

усвојен Правилник и расписана два  Јавна позива.Потписани Уговори о додели помоћи и 

додељене 2 сеоске куће. За преосталу једну кућу поновљен је Јавни позив. 

 

 Републички Комесаријат за доделио је у 2017.години 161 хуманитарни пакета хране по 

22 кг за најугроженија домаћинства избеглих и интерно расељених лица.  

 

 Републички Комесаријат својим Решењем  553-1462/1 доделио је 25 једнократних 

помоћи по 15.000 динара за најугроженија  домаћинства  избеглих и интерно расељених 

лица. 

 

Одговор на жалбе прослеђене општинском већу  2 

УКУПНО 343 
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 Тродневно присуствовање на 12 редовном састанку повереника за избеглице  у Новом 

Саду   (од 27.фебруар – 1. март 2017. године), а везано  за тему: Регионални програм 

стамбеног збрињавања. 

 Тродневно присуствовање на 13 редовном састанку повереника за избеглице  у Кладову ( 

од 06.-08. новембра  2017.г), а везано за тему: Регионални програм стамбеног 

збрињавања до 2020. године. 

 Присуствовање на састанку у Комесаријату везано  за изборе на Косову. 

 Присуствовање на састанку у Комесаријату везано  за нове програме до 2020. 

 Присуствовање на састанку у општини са представницима Центра за социјални рад  

везано  за повратнике по Реадмисији. 

 Сарадња са  Пореском управом Сурчин везано за достављање докумената по службеној 

дужности. 

 Сарадња  са   Центром  за социјални рад везано за расељена лица и повратнике по 

реадмисији. 

 Сарадња са Фондацијом  Дивац   везано за расељена лица и повратнике по реадмисији и 

конкурисањем код ИПА пројекта. 

 Ажурирана   база Анкете потреба од  645 лица  и припремљена за  штампање коверата и 

обавештења за Јавни позива ( грађевински материјал). 

 Од  01.01. до 12. 2017. године у  повереништву ГО Сурчин примљено је   621 странака са 

различитим питањима и захтевима која се налазе у свесци евиденције.  

 Свакодневна сарадња са  Републичким Комесаријатом за избеглице и миграције и 

редовни састанци са њима.  

 

Следи табела са добијеном помоћи од Комесаријата и учешћа општине: 

Година Корисници Комесаријат Општина 
Бр. 

кори. 
Опис 

2017 ИЗБ 2,475,000.00 275,000.00 5 Грађевински материјал 

  ИРЛ 3,780,000.00 420,000.00 3 куће 

  ИРЛ 1,800,000.00 200,000.00 10 Доходовне 

  ИРЛ 4,950,000.00 550,000.00 10 Грађевински материјал 

 ИЗБ/ИРЛ 375.0000 

 

25 Једнократне помоћи 

  ИЗБ/ИРЛ     161 Пакети хране 

 ИЗБ 105.000 

 

3 Трошкови сахране 

 ИЗБ 

60.000 

 

4 

Једнократна помоћ у 

току 2017. 

 

Борачко инвалидска заштита 

 

У наведеном временском периоду примљени су и обрађени следећи предмети: 

 Захтеви за остваривање права на породичну инвалиднину - 4 

 Захтеви за остваривање права на месечно новчано примање - 5 

 Решења о усклађивању права на месечно новчано примање - 25 

 Захтеви  за остваривање својства ратног војног инвалида - 2 

 Решење за остваривање права на помоћ у случају смрти - 5 

 Решења о  престанку права услед смрти - 6 

 Решења о остваривању права на борачки додатак - 3 

 Решење о коначном усклађивању права на мнп - 9 

 Захтеви за ортопедска помагала - 3, за све је сачињена анализа чињеничног стања, 

упућени на Првостепену лекарску комисију , након тога, приступиће се изради 

решења о признавању права на ортопедска помагала 

 Уверења о својству ратног војног инвалида – 44 
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 Издато је 30 књижица за повлашћену вожњу 

 Захтеви  за остваривање субвенција за инфостан - 1 

 Захтеви за оставривање права на путничко моторно возило - 1 

 Захтеви Хрватском заводу за мировинско осигурање - 12 

 Предмети упућени на проверу Министарство - 3 

 Захтеви за повећање процента војног инвалидитета - 1 

 Требовање  новчаних средстава за једнократну помоћ у износу од 7.273,00 динара, за 

укупно 55 корисника породичне инвалиднине 

 Налози Поштанској штедионици -10 

 Дописи различитим државним институцијама - 120 

 Захтев Министарству РЗСП-за усклађивање права на мнп од 2010 - 2013. године за 

укупно 7 корисника. 

 Допис Секретаријату за заостала примања за 7 корисника за усклађивање  права на 

мнп за 2010 годину. 

 Захтев за покретање прекршајног поступка  

 Један предмет је упућен Министарству рада запошљавања и социјалне политике са 

молбом да се да мишљење како поступити у предмету обзиром да странка има 

решење које није оверено печатом органа и није прошло ревизију  а исплата се 

редовно врши. 

 У јуну месецу је стигла и инструкција  МРЗСП за примену Закона о правима бораца , 

војних инвалида и чланова њихових породица  о усклађивању права на месечно 

новчано примање за 2017/2018. Годину. 

 Попуњавање и ажурирање базе података „Борци Србије“ који је свеобухватни 

програм , обухвата све  кориснике – РВИ, МВИ, ЦИР,  кориснике породичне 

инвалиднине.  

 

Послови обрачуна, исплате и ликвидатуре 

 

У оквиру финансијско–књиговодствених послова борачко-инвалидске заштите ГО Сурчин 

вршена је исплата ратних војних инвалида, мирнодопских и цивилних инвалида рата, као и 

породичне инвалиднине. 

Р е п у б л и ч к а   с р е д с т в а  (табела 1. + табела 2.) 

Стање на рачуну (пренесена средства из 2017.) са даном 01.01.2018. године износи 0,00 динара. 

Укупно пренесена републичка средства  за наведени период износе  14.542.476,50 динара. 

Укупно утрошена републичка средства за наведени период износе 14.542.476,50 динара. 

Стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи укупно 0,00 динара. 

 

Г р а д с к а    с р е д с т в а  

Стање на рачуну на дан 31.12.2017. године 0,00 динара. 

Укупан пренос градских средстава за тражени период износи 27.012,00 динара. 

Укупно утрошена градска средства за тражени период износе 27.012,00 динара. 

Стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи укупно 0,00 динара. 

 

Све исплате у горе наведеном периоду су прокњижене на аналитичке и збирну картицу а такође 

је програмски вођена евиденција о месечним исплатама кориснка борачко- инвалидске заштите. 
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Табела 1.                                                                                         Табела 2. 

Исплаћени износи Републичких 

средстава и укупан број корисника 

по месецима 

 Исплаћени износи Градских 

средстава и укупан број 

корисника по месецима  

Месец 

  
Износ 

  
Број 

корисника 
 

Месец Износ 
Број 

корисника  

Јануар 1.352.486,00 48  Јануар 2.251,00 1 

Фебруар 1.101.367,50 48  Фебруар 2.251,00 1 

Март 1.228.765,00        48  Март 2.251,00 1 

Април 1.001.206,00 48  Април 2.251,00 1 

Мај 1.134.969,00 48  Мај 2.251,00 1 

Јун 1.190.277,00        47  Јун 2.251,00 1 

Јул 1.237.918,00 47  Јул 2.251,00 1 

Август 1.253.355,00 47  Август 2.251,00 1 

Септембар 1.238.940,00 47  Септембар 2.251,00 1 

Октобар 1.253.730,00 46  Октобар 2.251,00 1 

Новембар 1.259.284,00 46  Новембар 2.251,00 1 

Децембар 1.290.179,00 45  Децембар 2.251,00 1 

 
  Дописи,издата уверења, налози 

Уверења за увоз моторних возила, добијање 
кредита,субвенција 

 
35 

 Дописи Министартву 
рада,Секретаријату,Поштанској штедионици 

 
54 

  Налози Поштанској штедионици 
 

25 
 

 
Легитимације за повлашћену 
вожњу(РВИ) 

 
10 

 

 
Захтеви за обрачун заосталих и          

годишњих примања  16 
   Исплата помоћи у случају смрти  3 
  Исплата годишњег усклађивања  6 
  Исплата заосталих примања  10 
 

 
Исплата редовних 
инвалиднина(табеле 1. и 2.)  12 

  Исплата борачког додатка  12 
  

 3 корисника је преминуло од 01.01 – 30.06.2017.године 

 Прослеђена документација за исплату БОРАЧКОГ ДОДАТКА Министарству рада и 

социјалне политике за сваки месец за тражени период. 

 Укупан број корисника борачко инвалидске заштите на територији ГО Сурчин износи 

298 корисника закључно са 31.12.2017. 

 Обрачунати заостали износи МНП-а за  2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. годину. 

Канцеларија за младе 

 

У оквиру канцеларије за младе  организован је бесплатан курс страних језика, за младе 18-30 

година са територије ГО Сучин. Током јануара и фебруара, рађене су припреме за спровођење курса.  

 У марту месецу била је у току промоција пројекта и спровођење конкурса. 

Рађено је на оснаживању НВО са територије ГО Сурчин. Корисници су добијали информације о 

актуелним конкурсима, о писању пројеката, као и о писању статута самог удружења. Потпомогнуто је 6 

удружења.   
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III   ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

 

У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове обављају се послови спровођења 

обједињене процедуре за : издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе за 

изградњу и реконструкцију објеката до 800м2  бруто развојне грађевинске површине, 

саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; 

издавање решења којим се одобрава извођење радова у издавање привремених грађевинских 

дозвола; пријаве    радова;  издавање употребне дозволе; прибављање услова пројектовања, 

односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа и других 

докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за 

издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове 

надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 

права својине на изграђеном објекту; издавање информација о локацији за објекте за које 

Одељење издаје локацијске услове и грађевинску дозволу; контролу и потврђивање пројеката 

парцелације и пројекта препарцелације; доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за 

уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; послове давања мишљења 

на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а односе се на територију ове 

општине;предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне 

расвете; старање о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева; обезбеђивање услова за обављање и развој комуналних делатности на 

свом подручју, осим јавног линијског превоза; послове предлагања мера за уређења и 

одржавања спољног изгледа пословних и стамбених зграда; припремање планова 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; издавање одобрења за 

постављање и коришћење балон хала спортске намене на свом подручју у складу са прописима 

Града; издавање решења о одобравању продајног места на којем се обавља трговина на мало 

ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за 

која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и 

спроводи прописе којима се уређује комунални ред; вођење поступка и издавање решења о 

озакоњењу објеката  до 800м2 бруто развојне грађевинске површине, који су изграђени или 

реконструисани без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу. 

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

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

послове у складу са прописима.  
 

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ПО ОБЛАСТИМА 

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА (675 ЗАХТЕВА, 540 УСВОЈЕНО, 139 ОДБАЧЕНО) 

 

1. Област урбанизма (350) - укупно је примљено 538 захтева путем Писарнице ГО Сурчин, и 98 

захтева путем Обједињене процедуре, што чини укупно 636 захтева и то: 

 

Локацијски услови (укупно  98 захтева ) 

  (издато 62, закључцима одбачено 36) 

 

Информација о локацији (укупно 475 захтева) 

све решене,  

 

Парцелација ( укупно 31 захтева) 

све решено  

 

Обавештења, уверења, информације и други дописи (укупно захтева 32) 

 Сви решени 
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2.  Област грађевинарства (класификација 351) - укупно је примљено 584  предмета на Писарници 

ГО Сурчин, од чега је 462 захтева за озакоњење, 581 захтева је примљено у поступку Обједињене 

процедуре, што укупно и чини 1165 захтева: 

 

- 77 захтева за стављање клаузула правоснажности, давање разних обавештења, издавање преписа 

решења и сл.  66 решено 

 

- 15 захтева за спецификацију посебних делова и одрђивање броја стана сви решени 

 

- 72 захтева за издавање грађевинске дозволе  (37 издатих грађ.дозвола 35 захтева одбачено) 

 

- 58 захтева за издавање употребне дозволе ( 47 издато 11 одбачено), 

 

- 196 захтева по члану 145. Закона (157 издато, 39 одбачено) 

 

- 57 Пријава радова (51 издата, 6 обавештењем окончан поступка) 

 

- 30 Пријава завршетка израде темеља (23 усвојено, 7 обавештењем окончан поступак) 

 

- 9 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу (сви решени) 

 

- 28 комуникација са имаоцима јавних овлашћења; 

 

- 38 захтева за упис права својине у РГЗ СКН Сурчин (36 усвојено) 

 

- У поступку Обједињене процедуре издато 75 потврда о правноснажности решења 

 

- У поступку Обједињене процедуре издато 15 Решења о исправци грешке решења 

 

- Издато 378 решења о озакоњењу 

 

- 454 захтева везано за издавање уверења, потврда, мишљења и сл. – СВИ РЕШЕНИ, 

 

- 16 спецификација посебних делова стана- сви решени 

 

- 16 Решења о одређивању броја стана сви решени 

 

- Прослеђено око 1200 дописа РГЗ, Управи јавних прихода, Грађевинској инспекцији 

   

 

Вршена је интензивна сарадња са Дирекцијом за грађевинско земљиште и  изградњу града 

Београда, и Градским секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове. 

 

3. Комунална област (класификација 352) - укупно је примљено 39 захтева – решено 35 у раду 4 . 
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IV  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

      

У Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање грађевинске делатности: 

послови инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје 

градска општина, доношење решења за рушење објеката који су изграђени без одобрења за 

изградњу и налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу, 

послови принудног извршења, као и послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и 

прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности: вршење инспекцијског 

надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града ,старање о 

одржавању комуналног реда у општини; вршење надзора над коришћењем објеката, 

одржавањем стамбених зграда; предузимање мера за уређење и    одржавање спољног изгледа 

пословних и стамбених зграда и уређење територије општине; контрола услова и начина 

постављања и уклањања привремених објеката, контрола рада пијаца, контрола услова и начина 

држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контрола одржавања кућног реда у стамбеним 

зградама, одржавање јавних површина. 
По сваком предмету спроводи се управни поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси 

одговарајући управни акт. Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак и 

заинтересованом лицу са правном поуком о правном средству - жалби на управни акт, у законском року 

од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се са свим списима предмета доставља другостепеном 

органу, тј. Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда - Сектору за нормативне и управно-

надзорне послове. Решењем  инспектора се најчешће налаже извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање недостатака под претњом принудног извршења.Уколико лице не 

поступи по налогу из решења у остављеном року, инспектор доноси закључак о дозволи извршења о 

трошку извршеника преко другог лица. 
 Жалба против закључка о дозволи извршења не одлаже његово извршење.  

Кад инспектор оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ, кривично 

дело или повреда радне дужности дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка,односно пријаву за привредни преступ или кривично дело и захтев за утврђивање 

одговорности због повреде дужности. 

 Комунални инспектор је овлашћен да изриче и наплаћује мандатне казне на лицу места за 

прекршаје по прописима које доноси Град. 

 У поступку вршења инспекцијског надзора комунална инспекција организује дежурства за 

поступање по пријави грађана и других субјеката. 

Суштина рада Одељења огледа се у доследној, адекватној и редовној примени законских прописа 

и одлука Града, уз предузимање прописаних, али и превентивних мера, од стране како Грађевинске и 

Комуналне инспекције, тако и извршног органа. 

  

1) Грађевинска инспекција – редован обилазак терена, сузбијање бесправне градње, хитно поступање 

по пријавама и благовремена контрола извођења грађевинских радова, уз доношење прописаних  мера у 

што краћем року. 

 

          Укупан број предмета у раду је 972 и 304 предмета пренета из 2016.године. Архивирано је 

505+303, а у раду је 467+1 предмета . Преглед предузетих мера је следећи: 

 

- укупно обављена дежурства 62 сата  

- укупно сачињен број записника 128 

- укупно сачињених записника о инспекцијском надзору  9 
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- наложене управне мере решењем:  1) са налогом мера                     7 

                                                   2) о уклањању објеката         497 

                                                   3) о затварању градилишта     38 

 

-  наложене управне мере закључком: 1) о дозволи извршења и админист.кажњавању                443 

        2) о обустави поступка, прекиду поступка, одбацивање 

                                                         поднеска, ненадлежност                                                     30 

 

- остали дописи, сл.белешке, одговори                  628 

- кривичне пријаве                                                        3 

- примљени позиви преко дежурног телефона        43 

 

2)  Комунална инспекција – стални обилазак терена, благовремени рад по пријавама, предузимање 

адекватних и прописаних мера, уз посебно ангажовање на контроли одржавања и заузећа јавних 

површина. 

          Укупан број предмета у раду је 697 и 28 предмета пренета из 2016.године. Архивирано је 653+28, а 

у раду је 44 предмета из текуће године. Укупан број предузетих мера је 771, а преглед истих је следећи: 

 

- укупно обављена дежурства                         245 сати  

- сачињени записници                                      976 

- донета решења                                     317 

- донети закључци                                      163 

- поднети захтеви судији за прекршаје            85              

- писмене пријаве грађана                                 73 

- усмени налози                                                 482 

- прекршајни налози                                           71 

- наплаћено по прекршајним налозима          укупно      342.500,000 

- налог за инспекцијски надзор                          26 

 

3) Извршни орган – стално присуство на терену у циљу доследног спречавања бесправне градње, 

адекватна сарадња са инспекторима и благовремена реализација извршних предмета, како од стране 

инвеститора или власника, тако и принудним путем, уз предузимање свих законских мера, радњи и 

поступака на реализацији наложених мера кроз донети управни акт (доношење плана, израда и 

достављање обавештења, израда записника са извршења, вођење евиденције о свим спроведеним 

извршењима, доношење закључака о трошковима и закључака о обустави поступка). 

  

3-1. Поступање по налозима Грађевинског инспектора:  

 

- извршено затварање градилишта              38 

- извршења                                                       2 (1 рушеван, 1 бесправан) 

 

3-2. Поступање по налозима Комуналног инспектора: 

 

- у рад је примљено 309 предмета 

  

      96     је реализовано од стране власника 

     42    је реализовано принудним путем – ангажовањем ЈП Сурчин. 

    161   чека извршење 
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V   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ,  СТАМБЕНЕ И  ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ 

ПОМОЋИ 

 

У Одељењу за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи, обављају се послови који 

се односе на: eвиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини Града 

Београда на којима право коришћења има Градска општина Сурчин  и спровођење уписа тог права у 

јавним књигама за вођење евиденције о непокретностима, вођење евиденције донетих решења из 

имовинско правне области, послови формирања збирки исправа и уношење у регистар. 

На основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, спровођење поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у 

јавној својини Града, као и поступка давања у закуп односно  отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини Града непосредном погодбом у складу са законом и актима Града.  
Решавање по захтевима за исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких 

просторија на територији Градске општине Сурчин по захтеву власника станова, односно носилаца 

права располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења решења. 

Обављање управно-правних послови у вези са експропријацијом, деекспропријацијом, 

комасацијом и повраћајем пољопривредног земљишта по основу ПЗФ-а те конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа. 

Поступање по замолницама странака, судова и других државних органа, издавање уверења, 

потврда те издавање преписа аката из документације списа 

У одељењу се такође обављаји и послови пружања правне помоћи грађанима са пребивалиштем 

на територији Градске општине, а који обухватају послове давања усмених правних савета, састављања 

поднесака, исправа,  улагање редовних и ванредних правних средстава, вођење евиденције уписника 

грађана којима је пружена правна помоћ и евиденција наплаћених накнада. 
Припрема нацрта аката из делокруга рада Одељења које доносе органи Градске општине.  

Унутар Одељења за имовинско-правне, стамбене послове и послове правне помоћи кao 

посебне целине - реферати издвајају се  реферат за имовинско-правне и стамбене послове те 

реферат за послове правне помоћи. 

 Што се тиче стања решавања предмета из наведених области, статистички преглед је 

следећи:  

Имовинско - правни и стамбени послови 

 
 У извештајном периоду, на решавању у овом реферату било је укупно 528 предмета  од чега 406 

управних и 122 вануправна предмета. 

Oд укупног броја управних предмета 69 је пренето из претходног периода, а 337 је новопримљених, док 

су од вануправних предмета 2 пренета из предходног периода, а 120 је новопримљених. 

Стање управних предмета :  

Код управних предмета од укупног броја од 406 предмета у решавању, претежан део се односи 

на захтеве за  експропријацију/ административни пренос непокретности (266), привремено заузеће (92), 

повраћај земљишта по основу ПЗФ-а – (30) предмета те на захтеве за регистрацију стамбених заједница 

(8), док се преостали предмети (10) односе на остале области.  

Од укупног броја управних предмета у решавању решено је укупно 371 предмета, док је 35 

предмета пренето на рад у наредни период.   

Од нерешена 35 предмета, 30 предмета се односе се на решавање по захтевима за повраћај 

одузетог земљишта по основу пољопривредно-земљишног фонда (ПЗФ), а 5 предмета на остале области.  

Обзиром да је код решавања предмета из области повраћаја одузетог земљишта по основу 

пољопривредно-земљишног фонда (ПЗФ), након 20-ак година од примене закона, појавио се проблем у 

вези са налажењем другог одговарајућег земљишта за повраћај ранијим сопственицима, то је и довело до 

толиког броја нерешених предмета у овој области.  

 

Стање вануправних предмета : 

У извештајном периоду на решавању у овом реферату била су укупно 122 вануправна предмета. 

 Од укупног броја предмета – решен је 118 предмета док су 4 предмета пренета у наредни 

период.  

Нерешени предмети чекају на доставу предмета  од надлежних органа ГО Земун 

 

У извештајном периоду ово Одељење је преузело од Одељења за имовинско правне и стамбене 

послове Градске општине Земун више од 1000 архивских предмета који се односе на доделу 
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грађевинског земљишта по основу раније важећег Закона о грађевинском земљишту (“Сл.гласник РС” 

бр. 44/95). 

Како ће, у највећем делу прослеђених предмета, бити неопходно да се донесу решења о 

исправци-измени правоснажних решења, то ће у наредном периоду битно увећати обим посла у овом 

Одељењу.   

 

Послови правне помоћи 

  
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, у овом 

периоду састављани су разни поднесци – тужбе, жалбе, предлози поводом брачних, породичних и 

осталих грађанскоправних спорова, поднесци у радним споровима  итд. 

У наведеном периоду сачињено је укупно 254 разних поднесака, од којих се највећи број односи 

на област брачних и породичних односа.  
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VI  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

У Одељењу за општу управу  обављају се  послови који се односе на: организацију и рад управе; 

припрему нацрта одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које доносе органи 

општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга управе; 

стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних 

односа запослених и постављених лица у управи и изабраних  и постављених лица у органима градске 

општине; послове из области  радних односа запослених у управи, који се односе на права, обавезе и 

одговорности запослених; послове управљања људским ресурсима; стручне послове у поступку 

запошљавања; припрему предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника и 

вођење евиденције о завршеним обукама и другим видовима стручног усавршавања службеника; вођење 

кадровске евиденције запослених, распоређивањем радника, престанком радног односа; обављање 

стручних и административних послова који се односе на рад ван радног односа -  израду нацрта уговора 

о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa; обраду података и вођење евиденцијe о 

свим облицима радне ангажованости; вршење пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду 

информација и аналитичких материјала који се односе на кадрове; стручне послове за Скупштину, 

Председника и Веће који се односе на обраду аката из надлежноси Одељења; предлаже акта из 

делокруга рада одељења које доносе органи општине; давање стручног мишљења за потребе органа 

управе; стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању 

послова градске општине; стара се  о изради печата од стране овлашћеног субјекта, о датуму, као о и 

почетку  употребе печата са отиском израђеног печата, води евиденцију израђених печата и евиденцију 

запослених у Управи задужених за руковање печатом и друге послове у складу са законским и 

подзаконским прописима и интерним актима; и друге послове који нису стављени у надлежност другог 

одељења; послове пријемне канцеларије, писарнице, распоређивања предмета по одељењима и архиве. 

 Одељење врши и послове које је Република поверила Граду, а који се обављају у општини, и 

то: ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних послова за органе 

који спроводе изборе за одборнике; спровођење одређених стручних и административних 

послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком одреди комисија  у 

поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем 

референдума; послове пописа становништва; управне послове у вези са вођењем посебних 

бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку избора националних 

савета националних мањина; оверу преписа у складу са Законом; издавање уверења о статусним 

питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица. 
 

Закони и подзаконска акта у примени у Одељењу за општу управу 

 

- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, бр. 21/16);  

- Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- одлука 

УС); 

- Закон о националној академији за јавну управу („Службени гласник РС“, број 94/17); 

- Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/2016, 108/2016 и 

113/2017);  

- Закон о платама у државним органима и јавним службама  („Службени гласник РС“, број 34/2001, 

62/2006- др.закон,  63/2006- испр.др.закон, 116/2008- др.закони, 92/2011, 99/2011-  др.закон, 10/2013, 

55/2013, 99/2014 и 21/2016)       

- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ број 

36/09 и 32/13); 

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ , број 

68/2015 и 81/2016- одлука УС); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн и 101/2016 - др. 

зaкoн); 

- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 И 99/2011); 

- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 34/2010-OУС и 54/2011); 

- Закон о избору председника републике („Службени гласник РС“, број 111/2007 и 104/2009- др. закон); 

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 – УС и 54/11); 

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 

- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа   („Службени гласник РС“, број 93/14 и 22/15) 
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- Закон о републичким административним таксама  („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03 - испрaвкa, 

53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. зaкoн, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 

47/13, 65/13 - др. зaкoн, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16-усклађивање дин.износа и 61/17-усклађивање 

дин.износа);  

- Закон о државним празницима („Службени гласник РС“, број 43/01, 101/07 и 92/11); 

- Закон о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/2009); 

- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 72/2009, 20/2014- 

одлука УС и 55/2014); 

- Уредба о коефицијентима зa oбрaчун и исплaту плaтa имeнoвaних и пoстaвљeних лицa и зaпoслeних у 

држaвним oргaнимa („Службени гласник РС“, број 44/08 – пречишћен текст и 12/12)  
- Уредбa о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016) 

- Уредбa о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016) 

- Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, број 80/92, 45/16 и 98/16); 

- Уредба  о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („ Службени гласник РС“, број 

44/93) 

- Уредба о oцeњивaњу држaвних службeникa („Службени гласник РС“, бр. 11/2006 и 109/2009) 

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додтно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 113/2013, 21/2014 и 66/2014) 

- Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“ број 25/15 и  50/15),  

- Упутсво за спровођење закона о јединственом бирачком списку(„Службени гласник РС“ број 15/12) 

- Упутсво  о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/93, 14/93- испрвка, 67/16 и 3/17); 

- Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 15/2012);  

- Статут Градске општине Сурчин ("Службени лист Града Београда", број 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15); 

- Одлука о организацији Управе Градске општине Сурчин  ("Службени лист Града Београда", број 15/17); 

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе градске општине Сурчин 

(Број: IV-01-020-6/15 од 19.09.2015. године,  Број: IV-01-020-7/15 од 15.10.2015. године, Број: IV-01-020-

8/15 од 01.12.2015. године, Број: IV-01-020-1/16 од 17. марта 2016. године , Број: IV-01-020-2/16 од 06. 

априла 2016. године, Број: IV-01-020-3/16 од 18.04.2016. године, Број: IV-01-020-8/16 од 13.08.2016. 

године, Број: IV-01-020-11/16 од 30.11.2016. године); 

- Правилник о раду (број: IV-01-020-4/15 од 16.07.2015. године); 

- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске општине Сурчин, Број: IV-

01-012-61/2014 од 15.10.2014.године; 

- Правилник о накнадама и осталим личним примањима запослених у  Управи градске општине Сурчин, 

VI-01-012-30/13 од 24.06.2013. године, VI-01-012-11/14 од 05.03.2014. године и VI-01-012-70/14 од 

16.12.2014. године; 

- Правилник о оцењивању Број: IV-01-012-11 /2009 од 25.06.2009. године и Број:  

IV-01-012-18/2013 од 06.06.2013. године; 

- Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених и постављених лица у  Градској  

општини Сурчин, Број: IV-01-012- 27/2013 од 12.06.2013.године; 

- Правилник о платама и другим примањима изабраних, и постављених лица у органима  

Градске општине Сурчин (број  II-01-06-46/2012 од 21.11.2012. године, број II-01-06-16/2013 од 08.04.2013. 

године; број: II-01-012-10/2014 од 05.03.2014.године и број: II-01-012- 25/2015 од 15.05.2015.године); 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању Број: IV-01-12-6/2009 од 18.02.2009.године, Број: 

IV -01-012- 31/2013 од 10.06.2013.године и Број: IV -01-031-2/2017 од 26.01.2017.године; 

- Листа  категорија регистратурског материјала с роковима чувања Градске општине Сурчин,  Број :  IV-

01-031-5 /2017  од 13.02. 2017. године  

- Одлука о локалним административним таксама, Број: IV-01-031-35/2014 од 31.12.2014.године 

- Правилник о начину припреме и достављања материјала органима Градске општине Сурчин ради 

разматрања и одлучивања. (IV-01-012-6/2010 од 27. јануара 2010. године); 
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Подзаконска акта и нацрти подзаконских аката израђени у 2017.години 

 

Утврђена је Листа категорија регистратурског материјала с роковима чувања ГО Сурчин (број: 

IV-01-031-5/2017 од 13.02.2017.године) чијим ступањем на снагу је престала да важи Листа категорија 

регистратурског материјала с роковима чувања ГО Сурчин (број IV-01-031-7/2016 од 10.10.2016. 

године);   

Измена Правилникa о канцеларијском пословању, Број: IV -01-031-2/2017 од 26.01.2017.године; 

Дана, 26.12.2017.године донет је Кадровски план за 2018.годину и с тим у вези предлог буџета за 

2018.годину на које је Скупштина градске општине Сурчин  дала сагласност. 

У складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању крајем текуће године донето је 

Решење о утврђивању ознака Органа и организационих јединица у Градској општини Сурчин за 

2018.годину, Број : IV- 01- 031 -12/2017 од 29.12.2017.године. 

Нацрт Одлуке о организацији Управе градске општине Сурчин, број: III-01-06-36/17 од 14.03.2017. 

године; 

Нацрт Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у Управи градске општине и 

посебних организација Градске општине Сурчин, април-мај 2017.године; 

Нацрт Правилника о раду Управе градске општине Сурчин, број: IV-01-110- 1/2017 од 

18.05.2017.године; 

Нацрт Правилника о дисциплинској одговорности и oдгoвoрнoсти службeникa зa штeту  у 

Управи градске општине Сурчин, број: IV-01-110- 2/2017 од 24.05.2017.године; 

 Нацрт Правилника о оцењивању службеника у Управи градске општине Сурчин, број: IV-01-110- 

5/2017 од  27.10.2017.године. 

Извештај о раду Управе Градске општине Сурчин за период 01.01.2016.- 31.12.2016.године, IV-

01-012-13/2017 од   02.03.2017.године; 

Извештај о раду Одељења за општу управу Управе Градске општине Сурчин за период 

01.01.2017.- 30.06.2017.године. 

По потреби је сачињаван  Извештај о кретању управних и вануправних предмета, о броју и структури 

запослених у Градској општини Сурчин  ради ажурирања података у Информатору о раду  и 

Министарству финансија- Управи за трезор, као и по захтеву Градске управе града Београда.   

 

У оквиру административно-техничких послова радило се  на следећим пословима: 

Пријава- одјава радника; потврде о радном односу; израда месечног извештаја о присутности на 

раду-карнет; персонална евиденција-програм уноса и промена података запослених; достава, чување и 

архивирање предмета из надлежности Одељења; овера здравствених књижица; кадровска евиденција; 

годишњи одмори; плаћено одсуство; вођење и ажурирање јединственог бирачког списка, дописи 

органима -  управама о бирачким  списковима. 

Послови везани за спровођење избора, вођење и ажурирање јединственог бирачког списка 

вршени су по овлашћењу Управе Града Београда, у чијој су надлежности (Закон  о локалној самоуправи, 

Закон о локалним изборима и Закон о јединственом бирачком списку), уз напомену да су 02. априла 

2017.године одржани избори за избор Председника РС. 

Обзиром да су у бази података Јединственог бирачког списка недостајали подаци за бираче утврђени 

Законом о јединственом бирачком списку, углавном место рођења, то је у периоду од средине новембра 

до краја године извршен упис ових података за  9741 бирача. 
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Извештај о кретању вануправних предмета из надлежности Одељења 

 
Организациона 

јединица 

Класификациони 

знак 

Нерешено  из 

претх. пер. 

Примљено  

01.01.-31.12. 

2017.године 

Укупно Решено Нерешено 

IV-02 013 0 11 11 11 0 
IV-02 031 0 26 26 26 0 
IV-02 035 0 3627 3627 3627 0 
IV-02 070 0 1 1 1 0 
IV-02  11 0 30 30 30 0 
IV-02 111 0 9 9 9 0 
IV-02 112 0 10 10 10 0 
IV-02 118 0 2 2 2 0 
IV-02 120 0 10 10 10 0 
IV-02 130 0 301 301 301 0 

IV-02 131 0 223 223 223 0 

IV-02 132 0 21 21 21 0 

IV-02 152 0 6 6 6 0 
IV-02 200 0 219 219 219 0 
IV-02 208 (JБС) 0 12228 12228 12228 0 
IV-02 208(потврде JБС) 0 5 5 5 0 
IV-02 208 (ПБС) 0 0 0 0 0 
IV-02 208(потврде 

ПБС) 
0 0 0 0 0 

Укупно  0 16755 16755 16755 0 

 
Предмети повраћаја средстава уплаћених за изградњу канализационе мреже формално се 

евидентирају на Одељење за општу управу, обзиром да је на решавању истих ангажовано више 

службеника из различитих организационих јединица. 

 
Организациона 

јединица 

Класификациони 

знак 

Нерешено  из 

претх. пер. 

Примљено  

01.01.-31.12. 

2017.године 

Укупно Решено Нерешено 

IV-02 04 0 47 47 26 21 

 
Писарница 

 

             Сви поднесци (захтеви, молбе итд.) физичких и правних лица, достављени лично или преко 

поште, примају се у писарници где се најпре разврставају, затим заводе, а потом достављају на личност, 

надлежном Органу, Одељењу и Кабинету. Достава се врши свакодневно преко интерне доставне књиге - 

дневне  књиге уноса. 

Евиденција предмета води се путем аутоматске обраде података. Месне канцеларије лоциране 

ван седишта ГО Сурчин до 31.03.2017.године, водиле су предмете кроз скраћени деловодник, као и 

књиге примљене поште и отпремне поште.  Исте су престале са радом , осим МК Јаково,  31.03.2017. 

године од када су послови овера искључиво у надлежности Јавног бележника. 

Такође се врши евидентирање службених листова, гласника, часописа и рачуна и достављају  

одговарајућем примаоцу. 

Писарница Градске општине Сурчин, по закљученом Уговору са Градском управом града 

Београда врши послове за потребе Секретаријата за управу (послови матичара), Секретаријат за заштиту 

животне средине и Секретаријат за финансије -Управа јавних прихода, Одељење Сурчин. 

Преузимање поште са поште и експедиција на исту  је свакодневна, а дневна ажурност свих 

послова који се обављају у писарници у потпуности је испуњена. Исто се односи и на развођење 

окончаних предмета.     

Архивирање завршених предмета врши се непосредно по достављању писарници. У извештајном 

периоду вршено је пресељење архивираних предмета, тако да се сада сви налазе у новом архивском 

депоу. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала око 45 дужних метара. 
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Из градске општине Земун по деобном билансу насталом по конституисању ГО Сурчин, 

преузета је општа документација за насељена места Градске општинеСурина, укупно око 18.000 

предмета. Такође је на класификацији 351 и класификацији 354 преузето око 3.500 предмета. 

Започето је обједињавање техничке и преузете опште документације у једну архивску целину, са 

претходно извршеним презавођењем путем аутоматске обраде података. 

Електронски је обрађено и достављено Одељењу за имовинско-правне, стамбене и послове 

правне помоћи 553 предмета, а у вези са актуелном експропријацијом у наведеној организационој 

јединици.Презаведено је и око 600 дугих предмета из области имовине. 

 

У доњој табели приказани су послови који су вршени у Месним канцеларијама, укључујући исте 

и у седишту ГО Сурчин до почетка примене Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа.    
 

 Послови овере и издавање Уверења о животу у седишту  
ГО Сурчин и МК за период 01.01.2017. до 31.03.2017. године 

Укупно 

по  
врсти 
предмет

а 

 

 Опис послова 

С
у

р
ч

и
н

 

М
К

 Н
о

в
и
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ч
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о
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о
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Б
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П
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р
о
в

ч
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Књига овере 2301 
 

244 314 135 95 278 169 58 3594 

Уверења о животу 94 3 18 51 9 26       15 3 219 
Укупно предмета 
 2395 

 
    247 332 186 104 304 184 61 3813 

     

      

 

 

 

 

Достављање аката у рад 

Књига на личност 990 

Интерна доставна књига 856 

Књига за финансије 1049 

Књига повратница и враћене поште коjа ниjе уручена 1289 

Књига експедоване поште секрет. За заш. Животне средине 100 

Дневна књига свих уноса кроз аутоматску обраду података 13546 

Укупно 17830 

    

 

 

 

 

 

Евиденција предмета аутоматском обрадом предмета 

у периоду од  01.01.2017 до 31.12.2017.године 

Картон за доставу службених листова и часописа 355 

Евиденција рачуна 2282 

Предмети на реверс 1300 

Скенирано предмета 9140 

Дневни извештај уноса 11295 

Разведени предмети 5747 

Укупно 30119 
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Евиденција предмета у писарници ГО Сурчин за Градску управу града Београда у 

периоду од  01.01.2017.године до 31.12.2017.године 

За потребе Секретаријата за управу (послови матичара) – скраћени 

деловодник 

1075 

За потребе Секретаријата за управу (послови матичара) – попис аката 111 

За потребе Секретаријата за финансије -Управа јавних прихода, Одељење 

Сурчин – скраћени деловодник 

 

879 

За потребе Секретаријата за за финансије -Управа јавних прихода, Одељење 

Сурчин – попис аката 

353 

Укупно 2418 

 

Број  запослених на неодређено време у управи ГО Сурчин по унутрашњим организационим 

јединицама и стручној спреми  у 2017.години 
 

Стручна 

спрема К
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III ссс.  

 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

IV ссс- 

референт,  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV ссс- виши 

референт, 

попуњено 

2 4 4 5 2 14 2 3 0 36 

VI вшс- 

сарадник, 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

VI вшс- виши 

сарадник,  
3 2 0 0 1 0 2 0 0 8 

VII всс- 

стручни 

сарадник,  

2 - 0 1 0 0 2 0 0 5 

VII всс- виши 

стручни 

сарадник 

2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

VII всс- 

самостални 

стручни 

сарадник,  

1 4 4 8 4 2 5 0 0 28 

Укупно  

 

10 11 8 15 7 17 12 5 0 85 

 

Напомена: Једном запосленом крајем новембра месеца престао је радни однос по сили закона (одлазак у 

пензију) са високим образовањем, док је другом запосленом, такође са високим образовањем одобрено 

мировање радног односа у Управи градске општине Сурчин због вршења функције. 
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Број  запослених на одређено време у управи го сурчин по унутрашњим организационим јединицама 

и стручној спреми у 2017.години 

 

 
Назив унутрашње 

организационе 
јединице Управе 

 
III степен 

стручне 

спреме 

 
IV степен 

стручне 

спреме 

 
VI степен 

стручне 

спреме 

 
VII степен 

стручне 

спреме 

 

 
Укупно 

Одељењу за привреду, 

пољопривреду, заштиту животне 

средине и друштвене делатности   

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

Одељењу за финансије 0 1 0 - 1 

                   
                      Укупно 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 

 
2 
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ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2017.  ДО  31.12.2017. 

 
 

Организационе 

јединице 

Класификациони 

знак 

Нерешено  

претх. пер. 

Примљено  

01.01.-

31.12.2017.године 

Укупно Решено Нерешено 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

IV-03 354 3 27 30 13 17 

IV-03 355 32 558 590 553 37 

IV-03 356 353 897 1250 772 478 

Укупно  388 1482 1870 1338 532 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

IV-04 360 0 7 7 4 3 
IV-04 462 30 1 31 5 26 

IV-04 463 0 2 2 2 0 

IV-04 464 0 1 1 0 1 
IV-04 465 116 336 452 358 94 

Укупно  146 347 493 369 124 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

IV-05 350 2 0 2 1 1 

IV-05 351 9461 507 9968 205 9763 

IV-05 352 5 32                  37 30 7 

IV-05 353 1 0 1 0 1 

Укупно  9469 539 10008 236 9772 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

IV-06 512 0 5 5 5 0 

IV-06 580 11 81 92 85 7 

Укупно  11 86 97 90 7 

Укупно управ  

пред.у Управи 

 10014 

 

2454 

 

12468 

 

2033 

 

10435 
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ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2017.  ДО  31.12.2017. 

 

 
организационе 

јединице 

Класификациони 

знак 

Нерешено  

претх.пер.  

Примљено 

01.01.-

31.12.2017. 

Укупно Решено Нерешено 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО СУРЧИН 

IV-01 04 10 57 67 56 11 

IV-01 012 23 48 71 48 23 

IV-01 013 0 2 2 2 0 

IV-01 031 2 22 24 22 2 

IV-01 035 0 1 1 1 0 

IV-01 038 0 3 3 3 0 

IV-01 070 2 1 3 1 2 

IV-01 072 1 0 1 0 1 

          IV-01 11 0 28 28 28 0 

          IV-01 110 0 2 2 1 1 

IV-01 111 0 2 2 2 0 

IV-01 112 0 4 4 4 0 

IV-01 118 0 0 0 0 0 

IV-01 120 0 3 3 3 0 

IV-01 132 0 13 13 13 0 

IV-01 360 0 6 6 6 0 

IV-01 400 4 3 7 3 4 

IV-01 401 5 35 40 34 6 

Укупно  47 230 277 227 50 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  

IV-02 013 0 11 11 11 0 

IV-02 031 0 26 26 26 0 

IV-02 035 0 3627 3627 3627 0 

IV-02 070 0 1 1 1 0 

IV-02  11 0 30 30 30 0 

IV-02 111 0 9 9 9 0 

IV-02 112 0 10 10 10 0 

IV-02 118 0 2 2 2 0 

IV-02 120 0 10 10 10 0 

IV-02 130 0 301 301 301 0 

IV-02 131 0 223 223 223 0 

IV-02 132 0 21 21 21 0 

IV-02 152 0 6 6 6 0 

IV-02 200 0 219 219 219 0 

IV- 208 (JБС) 0 12228 12228 12228 0 

IV-02 208(потврде JБС) 0 5 5 5 0 

IV-02 208 (ПБС) 0 0 0 0 0 

IV-02 208(потврде ПБС) 0 0 0 0 0 

Укупно  0 16729 16729 16729 0 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

IV-03 355 1 139 140 138 2 

IV-03 356 17 28 45 23 22 

IV-03 354 0 7 7 4 3 

Укупно  18 174 192 165 27 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

IV-04 360 0 5 5 5 0 

IV-04 461 0 8 8 8 0 

IV-04 462 6 21 27 20 7 
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IV-04 463 61 70 131 68 63 

IV-04 464 4 2 6 2 4 

IV-04 465 10 52 62 48 14 

IV-04 04 -правна помоћ 0 816 816 816 0 

IV-04             955 3 0 3 0 3 

IV-04 46 1 0 1 0 1 

Укупно  85 974 1059 967 92 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

IV-05 350 48 571 619 560 59 

IV-05 351 416 209 625 185 440 

IV-05 352 3 7 10 5 5 

Укупно  467 787 1254 750 504 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

IV-06 04 0 7 7 7 0 

IV-06 012 1 5 6 5 1 

IV-06 015 4 2 6 / 6 

IV-06 320 4 24 28 26 2 

IV-06 325 0 2 2 2 0 

IV-06 501 3 26 29 28 1 

IV-06 512 0 0 0 0 0 

IV-06 553 35 165 200 191 9 

IV-06 580 22 179 201 197 4 

IV-06 61 1 / 1 1 0 

IV-06 610 7 35 42 38 4 

IV-06 670 0 67 67 67 0 

IV-06 561 16 53 69 62 7 

Укупно  93 565 658 624 34 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

IV-07 052 0 3 3 3 0 

IV-07 120 0 949 949 949 0 

IV-07 400 1 0 1 0 1 

IV-07 401 16 82 98 83 15 

IV-07 403 0 2479 2479 2479 0 

IV-07 404 7 63 70 62 8 

Укупно  24 3576 3600 3576 24 

Укупно 

вануправ 

пред.у управи 

 734 23035 23769 23038   731 
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VII    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

           У Одељењу за финансије се обављају послови планирања,припремања и израде нацрта 

одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине; припремање 

упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и 

индиректних буџетских корисника; израда предлога финансијских планова директних 

буџетских корисника; израда периодичних  извештаја о извршењу буџета; израда 

тромесечних квота за извршење буџета; израда предлога решења о одобравању средстава из 

текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације; праћење и билансирање средстава 

за зараде и накнаде; праћење извршења прихода и расхода; израда извештаја о извршењу 

прихода и расхода буџета; управљање готовинским средствима; управљање дугом и 

финансијском имовином,пласирање слободних средстава; евидентирање основних 

средстава и припрема података за попис финансијске и нефинансијске имовине; 

финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; припремање захтева за 

отварање и затварање буџетских рачуна; припремање, контрола и извршавање захтева за 

плаћање; вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција; израда завршног 

рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и завршног рачуна директних и 

индиректних буџетских корисника; обрачунавање зарада и накнада зарада; извештавање 

надлежних органа Града и Републике у складу са законом и посебним захтевима; вођење 

пословних књига за директне и  индиректне буџетске кориснике; израда обрасца за Регистар 

запослених; управљање финансијским средствима кроз програм РИНО; обављање стручних, 

административних и техничких послова у вези са поступцима  набавки; усаглашавање 

обавеза и потраживања путем  ИОС-а; припрема информација за објављивање на сајту 

општине; припрема података за информатор о раду из надлежности одељења; израда 

финансијске документације за наплату  закупа пословног простора и трошкова који 

проистичу из закупа,као и праћење реализације ових прихода ; формирање потребне 

документације  за извршавање расхода; статистичко-евиденциони послови; издавање 

потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; праћење прописа из своје 

надлежности и иницирање промене прописа; други послови у складу са законом, Статутом 

градске општине и актима органа градске општине. 
 

 

ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
1. БУЏЕТСКО  ПЛАНИРАЊЕ 

 

Током  2017.године  било је две  измене Одлуке о буџету ГО Сурчин: 

 
Прва Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 

2017.годину донета је на седници Скупштине општине Сурчин дана 01.08.2017.године под 

бројем  I–01–06–175/2017 .Рађена је на основу Одлуке о измени одлуке о обиму средстава за 

вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају 

Граду,односно градским општинама у 2017. години број 4-368/17-С од 29.06.2017.године . 

Овом одлуком  укупан обим прихода је увећан  на 468.408.126,00 ,а који се састоји од 

класичног оквира у износу од 462.258.126,00 и обима средстава у складу са посебним 

законима у износу од 6.150.000,00. 

  

Оквир за потрошњу у 2017. години  се првим ребалансом  увећао   за : 

 

- износ процењених прихода који ће се остварити  по основу наменских трансфера од 

града на име рада матичара на терену у износу од 120.000,00 динара; 

- добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу 

гасификационе и канализационе мреже у износу од 9.539.000,00; 

- добровољних  трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа 

културе Сурчин у износу од 100.000,00; 
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- трансферних средстава од града  на име уређења атарских путева у износу од 

4.371.642,00; 

- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име 

извршавања пројеката у износу од 1.458.168,92;  

- планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године  у 

износу од 2.083.261,59; 

- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 907.000,00; 

- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 

20.000.000,00; 

- капиталне трансфере од града у износу од 46.300.000,00; 

- трансфере  од града на име текућег одржавања школа у износу од 23.700.000,00; 

- износ неутрошених  пренетих  средстава из 2016. године у износу 163.087.113,25 

динара,тако да се укупан оквир за потрошњу  повећава на  740.074.311,76  динара. 

 

           У току поступка усвајања ребаланса буџета, на рачун извршења буџета пристигла су 

средства у износу од 1.220.000,00 динара која су распоређена на следећи начин : 

  

Решењем Председника број II-01-401-214/2017 од 01.08.2017.године извршено је 

увећање  позиције 181 ,економске класификације 421, на разделу 3.глава 3.2-Установа 

културе Сурчин ,Програм 13 – Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне 

манифестације ,функција 820 у износу од 165.000,00; позиције 182 ,економске 

класификације 423, на разделу 3.глава 3.2-Установа културе Сурчин ,Програм 13 – 

Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне манифестације ,функција 820 у износу од 

35.000,00; позиције 154 ,економске класификације 424, на разделу 3.глава 3.2-Установа 

културе Сурчин ,Програм 13 – Развој културе ,Пројекат 1201-1023- културне 

манифестације ,функција 820 у износу од 1.020.000,00 . Ова средства су добијена од 

Секретаријата за културу града Београда на име реализације пројеката Културног центра 

Сурчин .Ова средства је и Директор Установе културе својом Одлуком број  III-98-

1/2017 од 06.07.2017.године распоредио на одговарајуће позиције у свом финансијском 

плану. 

 

Решењима Председника ГО Сурчин(бројеви  II-01-401-120/2017 , II-01-401-154/2017 и  II-01-

401-278/2017) вршено је увећање буџета на позицијама на којима је извршен распоред наменски 

добијених средстава  од  Града Београда по решењу  Градоначелника број 4-2554/17-Г и 

Закључцима Већа града Београда бројеви 4-550/17-ГВ, 4-548/17-ГВ,4-546/17-ГВ,4-547/17-ГВ,4-

549/17-ГВ и 4-1437/17-ГВ . Овим решењима  буџет  ГО Сурчин је увећан за 101.100.000,00 

динара.     
Друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 

2017.годину донета је на седници Скупштине општине Сурчин дана 01.12.2017.године под 

бројем  I–01–06–289/2017 .Рађена је на основу Одлуке о измени одлуке о обиму средстава 

за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају 

Граду,односно градским општинама у 2017. години број 4-818/17-С од 07.11.2017.године . 

Овом одлуком  укупан обим прихода је увећан  на 471.408.126,00 ,а који се састоји од 

класичног оквира у износу од 465.258.126,00 и обима средстава у складу са посебним 

законима у износу од 6.150.000,00.  

 

Оквир за потрошњу у 2017. години  се овом одлуком увећава  за : 

 

- износ процењених прихода који ће се остварити  по основу наменских трансфера од 

града на име рада матичара на терену у износу од 140.000,00 динара; 

- добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица за изградњу 

гасификационе и канализационе мреже у износу од 9.539.000,00; 

- добровољних  трансфера од физичких и правних лица које је остварила Установа 

културе Сурчин у износу од 540.000,00; 
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- трансферних средстава од града  на име уређења атарских путева у износу од 

4.371.641,70; 

- трансферних средстава од града  на име уређења некатегорисаних  путева у износу 

од 50.000.000,00; 

- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име 

извршавања пројеката у износу од 2.677.565,05;  

- планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из прошле године  у 

износу од 2.121.754,59; 

- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 907.000,00; 

- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у износу од 

20.000.000,00; 

- капиталне трансфере од града у износу од 46.300.000,00; 

- трансфере  од града на име текућег одржавања школа у износу од 23.700.000,00; 

- износ неутрошених  пренетих  средстава из 2016. године у износу 163.087.113,25 

динара,тако да се укупан оквир за потрошњу  повећава на   794.792.200,59 динара. 

 

Након овог ребаланса ,од града су нам трансферисана средства у износу од 23.000.00,00 , те су 

она решењем Председника број II-01-401-369/2017 од 25.12.2017. распоређена на одређене 

апропријацијe. 

  

У складу са законском обавезом,у јануару месецу урађени сви финансијски планови директних 

и индиректних корисника- Веће,Скупштина,Управа и Правобранилаштво ,као и за 9 месних  

заједница поштујући усвојену Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2017. годину . 

У току 2017 године за Управу ГО Сурчин је рађено 18 измена финансијског плана,две  измене 

за Правобранилаштво,две за Скупштину ,седам измена  за Веће и Председника, три измене 

фин.плана за МЗ Бољевце,две измене за МЗ Јаково,две измене за МЗ Петровчић ,  једна измена 

за МЗ Радио-Фар,три измене за МЗ Прогар,једна измена за МЗ Сурчин и четири  измене 

финансијског плана за МЗ Добановци.  

По први  пут су рађене квоте за извршавање финансијских планова за све кориснике буџета , 

али  како је ово  прва година примене плана квота,рађено је вишеструко мењање квота на свим 

нивоима , код свих директних и индиректних корисника буџета општине.  

Након сваке измене одлуке о буџету ,рађена измена образаца за програмски буџет.  

Руководиоци  и  одговорна лица код свих корисника буџета редовно су обавештавани петнаест 

дана пре истека квартала о расположивости квота ,као што је и дефинисано законским 

одредбама.   

У складу са даљим развојем програмског буџетирања и Упутства Министарства финансија о 

праћењу учинка програма ,програмских активности и пројеката,свим директним корисницима  

достављен допис о потреби праћења извршавања програмских компоненти и обавештење о 

томе да је Упутство постављено на званичну сајт презентацију ГО Сурчин.  

Урађен је план родно-одговорног буџетирања у складу са законском обавезом . 

У новом буџетском процесу који креће од августа месеца ,урађено прво упутство за припрему 

буџета директних и индиректних корисника  и на основу њега урађени предлози финансијских 

планова директних корисника за 2018.годину са пројекцијама за 2019 и 2020.годину.  

Након објаве Упутства за израду буџета локалних власти од стране Министарства финансија и 

Секретаријата за финансије,урађено је ново Упутство за израду буџета и финансијских планова 

за 2018.годину са пројекцијама за 2019 и 2020.годину и достављено свим  директним и 

индиректним корисницима . 

У децембру месецу урађена Одлука о буџету ГО Сурчин за 2018.годину,финансијски планови 

директних и индиректних корисника буџета за 2018.годину  и обрасци за програмски буџет 

прописани од стране СКГО.  

У овом периоду урађено је 7 решења о употреби текуће буџетске резерве и 7 решења о промени 

апропријације. Сва решења су достављана Управи за трезор. 
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2. БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Сваког месеца се раде бројни извештаји  Граду Београду,Управи за трезор и Министарству 

финансија: 
- До 5. у месецу Управи за трезор се доставља извештај о оствареним приходима и расходима за 

претходни месец , који се претходно усаглашава са достављеним подацима Управе за трезор. 

- До 15-ог у месецу Министарству финансија се достављају обрасци од 1-5 који се раде 

кумулативно за цео период пре извештајног месеца. Ови обрасци се раде и за планирана средства 

и за извршена средства и то по свим изворима финансирања. 

- Обрасци ПЛ1 и ПЛ2 се достављају Граду Београду до 15-ог у месецу за претходни месец. 

- Обрасци СБ-П и СБ-Р се достављају сваког месеца Граду Београду до 15-ог у месецу у 

апликацији БПЦ . 

- Сваког месеца се ради извештај Министарству финансија о примени законских одредби о 

умањењу основица код јавних предузећа чији је оснивач ГО Сурчин  

- У складу са Законом о јавним предузећима и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, Јавна 

предузећа чији је оснивач  ГО Сурчин достављају своје извештаје Одељењу за финансије,које их 

обрађује и консолидује у један ,правилником дефинисан извештај, који се доставља 

Министарству за привреду након сваког квартала. Дакле, у 2017.години је урађено 4 ова 

извештаја ( за четврти квартал 2016 и три  квартала  2017.године).  

- Сваког месеца се на захтев Секретаријата за финансије града Београда ради извештај о стању 

обавеза за управу и сва јавна предузећа. 

 

За све  директне кориснике буџета рађени квартални извештаји о извршењу прихода и расхода  

на Обрасцима 5.  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Послови везани за израду плана набавки за 2017годину 

 

У периоду 01.01-31.12.2017. године донете су следеће одлуке: 
- Одлука о усвајању плана јавних набавки градске општине Сурчин за 2017. годину број IV-07-

400-8/2017 од 13.02.2017. године 

- Одлука о првој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-1 од 14.03.2017. године 

- Одлука о другојизмени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-2 од 12.04.2017. године 

- Одлука о трећој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-3 од 27.04.2017. године 

- Одлука о четвртој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-4 од 10.05.2017. године 

- Одлука о петој  измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-5 од 04.08.2017. године 

- Одлука о шестој  измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-6 од 06.10.2017. године 

- Одлука о седмој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-7 од 16.11.2017. године 

- Одлука о осмој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-8 од 05.12.2017. године 

- Одлука о деветој  измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV -07-400-

8/2017-9 од 27.12.2017. године 

 

У складу са Законом, план  јавних  набавки и измене плана јавних набавки објављене су на 

Порталу јавних набавки. 
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2. Послови везани за израду и достављање  кварталних извештаја Управи за јавне набавке 

 

Управи за јавне набавке, достављају се следећи извештаји: 

- Образац А за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама 

(осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

- Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора 

- Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора 

- Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима о јавним набавкама 

мале вредности 

- Образац Г за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује 

- Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки 

За четврти квартал 2016. године, напред наведени обрасци  достављени су  дана 10.01.2017. 

године. 

За први квартал 2017. године, напред наведени обрасци  достављени су  дана 10.04.2017. 

године. 

За други квартал 2017. године, напред наведени обрасци  достављени су  дана 08.07.2017. 

године. 

За трећи квартал 2017. године, напред наведени обрасци  достављени су  дана 10.10.2017. 

године. 

Квартални извештаји се припремају и достављају Управи за јавне набавке у електронској 

форми, коришћењем електронског система за израду и достављање кварталних извештаја 

(апликативни софтвер) који је израђен од стране Управе за јавне набавке, у складу са Законом. 

 

3. Спровођење отворених поступака, поступака јавне набавке мале вредности и 

преговарачких  поступака без објављивања јавног позива 

 

Ред 

Бр. 

Назив акта Укупан 

број 

1. Налог за покретање поступка јавне набавке 38 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке 38 

3. Решење о образовању комисије 38 

4. Изјава о одсуству сукоба интереса чланова комисије 37 

5. Позив за подношење понуда - сачињавање  и објављивање на 

Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца 

37 

6. Позив за подношење понуда- сачињавање  и објављивање у 

Службеном гласнику РС 

5 

7. Обавештење о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда 

3 

8. Конкурсна документација - израда и објављивање на Порталу 

јавних набавки  и интернет страници наручиоца 

37 

9. Измена конкурсне документације  и објављивање измена на 

Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца 

20 

10. Додатна објашњења конкурсне документације по члану 63. 

Закона и објављивање на Порталу јавних набавки  и интернет 

41 
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страници наручиоца 

11. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  и 

објављивање обавештења на Порталу јавних набавки  и интернет 

страници наручиоца 

 

7 

12. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда- 

сачињавање  и објављивање у Службеном гласнику РС 

2 

13. Вођење записника о отварању понуда и достављање 

фотокопије записника понуђачима 

37 

14. Захтев за додатним објашњењем понуде  по члану 93. Закона - 

упућивање понуђачима након отварања понуда 

Захтев за исправку рачунске грешке уочене приликом 

прегледа понуде 

2 

 

2 

15. Извештај комисије о стручној оцени понуда 37 

16. Одлука о додели уговора/закључењу оквирног споразума- 

Израда и објављивање на порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 

37 

17. Уговор/оквирни споразум 69 

18. Обавештење о закљученом уговору/оквирном споразуму и 

објављивање обавештења на порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 

69 

19. Обавештење о закљученом уговору- сачињавање  и 

објављивање у Службеном гласнику РС 

4 

20. Одлука о обустави поступка- Израда и објављивање на порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца 

2 

21. Обавештење о обустави поступка и објављивање обавештења 

на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

2 

22. Захтев за заштиту права на садржај конкурсне документације 

или на одлуку о додели уговора 

0 

23. Позив за допуну захтева за заштиту права 0 

24. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и 

објављивање  на порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца 

0 

25. Решењео усвајању захтева за заштиту права 0 

26. Одговор на захтев за заштиту  права  0 
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27. Достављање документације Републичкој комисији за заштиту 

права ради даљег одлучивања по захтеву везаном за предмет 

3/2014 

1 

28. Захтев за преузимање документације након добијања Решење 

Републичке комисије 

1 

29. Израда овлашћења за преузимање документације 1 

30. Изјашњавање о продужењу рока важења понуде 0 

31. Извештај Управи за јавне набавке о измени уговора 4 

32. Извештај Државној ревизорској институцији о измени уговора 4 

32. Одлука о измени уговора 4 

33.  Сагласност  за продужење рока извођења радова 4 

34.  Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка 

3 

 
4. Поступци набавки на које се Закон не примењује (набавке чија је процењена вредност нижа од  

500.000,00 динара  на годишњем нивоу)  

 

Ред 

Бр. 

Назив акта Укупан 

број 

1. Налог за покретањем  поступка набавке 25 

2. Одлука о покретању поступка набавке 25 

3. Позив за достављање понуда 25 

4. Извештај о пристиглим понудама 25 

6. Уговор / Одлука о издавању наруџбенице 25 

 
- 09.06.2017.године - Семинар „Очекиване измене закона о јавним набавкама, у организацији 

„Балканског савета“,  предавач Јасмина Миленковић - члан Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки 

- 01.12.2017. године - Семинар о спровођењу јавних набавки везаних за извођење грађевинских 

радова у организацији Центраза едукацију Реформатор 

 

ОБРАЧУН ПЛАТА И ОСТАЛИХ НАКНАДА 

 

У 2017.години извршено је: 
- 25 исплата  плата (аконтације и коначне исплате), 

- 12 исплата накнада за превоз, 

- 12 месечних исплата одборницима, 

- 9 исплата интерресорној комисији,  

- 2 исплате комисији за повраћај земљишта, 

- 12 исплата за 9 председника месних заједница, 

- исплата социјалних давања грађанима, 

- бројни уговори о делу  

- јубиларне награде за запослене 

- солидарне помоћи запосленима  

- уговори о ауторском хонорару . 
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За све врсте исплата се раде електронске пореске пријаве. 

У законском року  је предат ППП образац Пореској управи.  Образац  ППП ПО  послат свим 

исплатиоцима .   

У законском року  је предат М4 образац ПИО фонду. Издати појединачни М обрасци за 

запослене који су стекли услов за пензионисање.  

Врши се редовно усаглашавање пореских обавеза са Пореском  управом. 

Сваког месеца се достављају Републичком фонду за здравствено осигурање захтеви за 

рефундацију средстава за исплаћена боловања преко 30 дана и породиљска  боловања и у 

складу са тим врши се усаглашавање потраживања од именованог фонда.  

Води се месечна евиденција о потрошњи мобилних телефона у складу са одлуком Већа о 

одобреним лимитима и доставља Начелнику на даље поступање, а потом се врши и обустава од 

месечних примања. Од свега је најзахтевније вршити праћење наплате, с обзиром на нередовно 

плаћање оних корисника који немају месечна примања  и у том смислу више пута писани 

дописи Начелнику Управе и Председнику општине Сурчин. Проблем још увек није решен.   

Сваког месеца се достављају МУН обрасци Републичком фонду за пензионо осигурање за све 

исплате накнада примаоцима који нису стално запослени у Општини Сурчин (одборници, 

Председници месних заједница, чланови свих комисија, сви извршиоци уговора о делу). 

Издају се бројне административне забране,потврде о запослењу и примањима. 

До 5-ог умесецу ради се Регистар запослених  у прописаној форми. 

Сваког месеца се доставља статистички извештај о кретању плата Заводу за статистику, а по 

тромесечјима и шири извештај о исплаћеним платама. 

У 2017.години извршене су измене софтверских пакета за обрачун плата и уговора о делу ,те је 

стога било доста обука, а и проблема око реализације и примене новина.  

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ 

 

У фебруару месецу 2017. урађен завршни рачун за МЗ Бољевци са подрачуном за изградњу 

водоводне мреже за 2016.годину.  

У марту 2017.године урађени завршни рачуни за 2016.годину за директне кориснике буџета на 

Обрасцима 5(Скупштина,Веће,Управа и Правобранилаштво).  

За потребе израде завршног рачуна за 2016.годину вршена примена резултата пописа која је 

усвојена кроз одлуку од стране Већа ГО Сурчин. Урађена амортизација и усаглашавање 

помоћне евиденције основних средстава  са главном књигом и након тога достављене пописне 

листе пописној комисији, стање на рачуну у оквиру КРТ-а, стање потраживања и обавеза. 

Завршни рачун и Одлука о завршном рачуну за 2016.годину на време су завршени и усвојени на 

седници Скупштине општине Сурчин 13.06.2016.године под бројем I-01-06-130/2017. На време 

је сва пропратна документација предата Секретаријату за финансије Града Београда. 

Врше се свакодневна плаћања и у складу са тим ажурна књижења извода. Током дванаест 

месеци 2017.године извршено је књижење 32786 ставки на консолидованом рачуну извршења 

буџета.  

Врши се свакодневно уношење обавеза у РИНО апликацију, а затим и искњижавање уплата у 

исту апликацију.Редовно се прати доспелост обавеза. 

Од 01.08.2016.године Одељење за финансије је преузело да води закуп пословног простора  и у 

том смислу сваки месец се раде фактуре у складу са потписаним уговорима и важећим 

ценовником.  Због ове измене уведена  је и евиденција купаца и рађени ИОС-и са купцима.  

Врши се перманентно  усаглашавање стања са свим повериоцима и дужницима путем ИОС-а. 

Пописне листе на време предате пописним  комисијама.  

Редовно се врше рефундације трошкова комуналних услуга корисницима пословних простора 

са којима имамо склопљене уговоре . 

У складу са изменама Закона о ПДВ-у ради се обрачун и исплата ПДВ-а на грађевинске радове  

за које је инвеститор ГО Сурчин и у складу са тим раде се након тога ПДВ пријаве.  

У 2017.години спроведени су председнички  избори,што је произвело обавезе Одељења за 

финансије почев од отварања посебних подрачуна у Управи за трезор,вођења извода ,тј.уплата 
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и исплата, исплате за 27  бирачких одбора са провером присутности и накрају затварања 

подрачуна . 

Током 2017.године затворен подрачун за Избегла и расељена лица.  
Рађени бројни статистички извештаји(ИНВ, КГИ...), ад-хок извештаји по захтеву градских и 

републичких органа. 

Раде се бројна мишљења на акта која се усвајају на Већу и Скупштини, на предлоге уговора  и на 

извештаје о наменској употреби буџетских средстава по захтеву Начелништва ГО Сурчин и 

Председника општине.  

 

По захтевима Правобраниоца,достављају се информације за потребе вођења судских поступака и дају 

мишљења на судске предлоге, учествује се у вештачењима . У овом периоду најзахтевније је било 

припремити податке по тужби ЈП 'Србијагас'. У складу са тужбом, врши се стална е-маил преписка са 

овим јавним предузећем. Такође је било врло важно и добро се припремити за судски процес за ЈП 

'Аграр Сурчин' . 

 

Одељење за финансије израђује  решења Председника о исплатама. 

 

У складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа ,   редовно се 

Начелнику управе достављају информације за ажурирање Информатора о раду (месечне исплате плата, 

квартални извештаји о спроведеним јавним набавкама, пружена државна помоћ ,евиденција основних 

средстава,извештаји о извршењу буџета,завршни рачун ,одлуке о буџету и њене измене). 

 

ИТ служби се достављају сва потребна документа за објаву на сајту. 

 

Једном годишње се врши усаглашавање података о директним корисницима са Заводом за статистику. 

 

У складу са обавезом из Правилника достављен Извештај Министарству финансија о извршеним 

ревизијама и нивоом успостављања Система финансијског управљања и контроле.  

 

Редовно се врши унос опреме и инвестиција у помоћну евиденцију основних средстава и  усаглашавање 

са главном књигом.  

Вршена редовна годишња амортизација и отпис по завршеном и усвојеном извештају о попису .  

 

Због даљег развоја апликативног софтвера и аутоматизације пословних процеса,извршене су бројне 

измене софтверског пакета за буџетско пословање  и  обрачуна зарада и уговора о делу. У складу са тим 

вршена је стална комуникација и обука са Агенцијом  'Вам софт' о примењеним променама  .Урађена је 

нова рачунарска мрежа и инсталиран нови сервер,те је више од пола године  трајало, и још траје  , 

тестирање и подешавање рада у новим условима. 

 

Осим овог,одељење има  континуирану  сарадњу са осталим одељењима почев од  консултација 

о расположивости средстава на појединим апропријацијама ,па до сарадње у доношењу одлука 

и интерних аката.    

Помоћ јавним предузећима у изради годишњих програма пословања и програма субвенција .   

Присуствовало се малобројним семинарима и обукама,што би требало интензивирати у 2018. 

години, ако се жели постићи квалитет у раду и праћење свих законских промена.  

Начелник одељења веома често мора извршавати разне задатке по  налогу Председника.  

За 2017. годину члан Одбора за финансије у СГКО, је Начелник одељења за финансије Управе 

ГО Сурчин, која је присуствовала на три одржане седнице. Циљ одбора за 2017. годину, био је 

предлог  измена  Закона о буџетском систему.Начелник одељења за финансије Управе ГО 

Сурчин, је активно учествовала у овом пројекту и дала  предлог за четири измене Закона, од 

којих су сва четири имплементирана у усвојени документ ЗОБС-а .    
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VIII  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

У Одељењу за заједничке послове обављају се послови инвестиционо-техничког и текућег 

одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и издавања основних 

средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног 

превоза, сервисирања возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; 

осигурања; послови координатора општинског услужног центра, послови централе и административно-

технички послови за потребе општине. 

 

Послови домара 

 

        Услугу текућег одржавања и поправки за потребе Управе ГО Сурчин обавља ЈП Сурчин,односно  

електричар предузећа,водовоџија и бравар,пошто Управа ГО Сурчин нема запосленог на радном месту 

домара. 

 

Послови који су извршени : 

 

- браварске  услуге  поправка АЛУ, ПВЦ и дрвене столарије (поправка и замена брава, цилиндра, 

прозора, врата, шарки, квака)                                                                                              

- водоинсталатерске  услуге (поправка  и замена писоара, водокотлића, славина, ек вентила, ВЦ шоља, 

отпушавање одвода) 

- електро инсталационе  услуге(поправка и замена сијалица, тастера, стартера, пригушница, грејалица, 

плафоњера, уградња проточних бојлера). 

 

Послови економа 

 

- Подељени месечни захтеви(обрасци) свим одељењима за требовање 

 канцеларијског материјала за наредни месец. 

- Попуњени захтеви за канцеларијски материјал који су одобрени од  

стране начелника општинске управе, се збирно сабирају и поручују од  

добављача . 

 Преузимање порученог канцеларијског материјала од добављача. 

-     Подела и испорука канцеларијског материјала по одељењима. 

             -     Сравњивање стања после поделе канцеларијског материјала(вођење  

табела за испоручени  материјал за свако одељење  после месечне 

 поделе канцеларијског материјала). 

- Мењање истрошених тонера и рибона за штампаче на захтев  

запослених у општинској управи. 

- Због новог система „САП“ који Општина примењује, 

 канцеларијски материјал се  поручује само онолико колико је требовано  од 

 стране запослених по одељењима,без прављења залиха материјала у 

 магацину. 

- Набавка нових тонера и рибона од добављача на одобрење Начелника  

управе ГО Сурчин. 

- Вођење месечног стања тонера и рибона (колико је замењењо  

                    истрошених  и поручено нових,као и колико је које одељење  

                    потрошило  тонера). 

- Набавка електро,водоводног,браварског и другог материјала за текуће  

                    одржавање. 

- Поред наведених активности економи су обављали послове возача и домара приликом 

њиховог одсуствовања (годишњи одмор,боловање). 

-     Припрема сале за одржавање седнице Скупштине и дежурање за време трајање исте. 

-     Дељен Скупштински материјал. 

-     Члан комисије у отварању тендера за канцеларијски материјал и тендеру за тонере 

                  и рибоне. 

- Одређен за члана комисије за  попис основних средстава. 
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОРУЧЕНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                           

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017 ГОДИНУ 

МЕСЕЦ 

 
ИЗНОС СА ПДВ- ом 

ОПШТИН

СКА     

УПРАВА 

ПРЕДСЕ

ДНИК И 

ВЕЋЕ             

СКУПШ

ТИНСК

И П. 

ПРАВО

БРАНИ

ЛАЦ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПРОГ
АР 

БО
ЉЕ

ВЦ

И 

ЈАКОВ
О 

БЕЧ
МЕ

Н 

ПЕТРО
ВЧИЋ 

ДОБАН
ОВЦИ 

Н 

с 
РАДИО
ФАР 

 

СУРЧИН 

ЈАНУАР 

58.052,5

0 

 

46.525,4

0 

700,70 8.412,0

0 

548,40 0 0 0 0 1.866,00 0 0 0 0 

ФЕБРУАР 

57.588,6

0 
 

37.536,10 2.672,4

0 

4.405,2

0 
212,4

0 

0 0 4.038,30 0 0 3.710,60 0 5.013,60 0 

МАРТ 

115.895,0

0+43.470,

00 

+34.414,2

0 

 

 

91.478,40 

+43.470,0

0 

+34.414,2

0 

4.527,6

0 

12.507,

60 

3.958,8

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.422,60 

АПРИЛ 

(допуна) 

75.678,0

0 
 

62.910,00 6.384,00 6.384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уговор склопљен са бигзом 24.04.2017. 
МАЈ 
92.180,6

1 

 

84.780,9

1 

782,40 5.254,8

4 

1.362,4

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЈУН 
150.049,4

2 

 

141.652,76 1.813,34 2.819,40 154,80 0 0 3.609,12 0 0 0 0 0 0 

ЈУЛ 

33.277,4

7 

 

 

24.026,2

7 

1.156,85 7.906,9

7 

187,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АВГУСТ 

40.232,1

5 

 

35.241,14 1.994,54 2.996,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕПТЕМБАР 

40.707,9

0 
 

36.928,80 0 3.440,88 338,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОКТОБАР 

33.111,38 

 

30.160,12 0 1.043,9

2 

1.907,3

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НОВЕМБАР 

187.538,7

1 

 

179.853,4

9 
2.264,40 3.343,6

1 

2.077,2

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДЕЦЕМБАР 

43.974,40 

+16.800,00 

43.121,56 

+16.800,

00 

852,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 

од почетка 

2017 

874.484,95 

+34.414,2

0 

23.149,07 58.514,8

9 

10.747,0

1 
0 0 7.647,

42 
0 1.866,0

0 

3.710,

60 
0 5.013,6

0 
3.422,60 

УКУПНО 

од 

592.565,05 

 

8.864,37 26.806,0

9 

6.027,41 0 0 3.609, 0 0 0 0 0 0 
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ  ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ за 

период од 01.01.2017 до 31.12.2017. 
 

 
 

УКУПНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ – 

линк/прилог 

УКУПНА МЕСЕЧНА  ПОТРОШЊА  ТОНЕРА И РИБОНА УПРАВЕ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 

31.12.2017. ГОДИНЕ – линк/прилог 

24.04.2017 12 

УКУПНО 

КАНЦ.М. 

за сва 

одељења  

од почетка 

2017 

 928.286,14 са ПДВ-ом 

УКУПНО 

КАНЦ.М. 

за сва 

одељења  

од 

24.04.2017 

 621.072,04 са ПДВ-ом  

УКУПНО 

КАНЦ.М. 

ОБРАСЦ

И И 

ИЗБОРИ 

за све од 

почетка 

2017 

 1.022.970,34 са ПДВ-ом 

Добављач канц.материјала:KOMPAS KOMERC d.o.o.  – 307.214,10 са ПДВ-ом (од почетка 2017 до 

11.04.2017) 

Добављач канц.материјала за председничке изборе: KOMPAS KOMERC d.o.o.  – 34.414,20 са 

ПДВ-ом  

Добављач канц.материјала: BIGZ D.O.O. – 621.072,04 са ПДВ-ом (од 24.04.2017 нови уговор) 

Добављач образаца за инспекцијске послове:MIM TRADE –  43.470,00 са ПДВ-ом(од почетка 2017 до 

05.04.2017) 

Добављач образаца за инспекцијске послове: MARKOM – 16.800,00 са ПДВ-ом  (од 19.04.2017 нови 

уговор) 

МЕСЕЦ ИЗНОС СА ПДВ-ом 

ЈАНУАР 1.852,00 

ФЕБРУАР 0 

МАРТ 29.840,00 

АПРИЛ 15.192,00 
27.04.2017.склопљен уговор са шкундрићем 

МАЈ 24.964,00+12.885,00 

ЈУН 15.261,00+1.446,00 

ЈУЛ 2.173,00+600,00 

АВГУСТ 5.070,00 

СЕПТЕМБАР 6.548,00+1.890,00 

ОКТОБАР 24.158,00+24.842,40 

НОВЕМБАР 28.176,90 

ДЕЦЕМБАР 14.876,00+10.078,00 

УКУПНО  ЗА СВЕ        219.852,30   дин. са ПДВ-ом 
Добављач материјала за текуће одржавање „Шкундрић Јаково“ – 121.226,90 од 27.04.2017до 31.12.2017 

Добављач материјала за текуће одржавање „Шкундрић Јаково“ – 27.832,00  од 01.01.2017до 27.04..2017 

Добављач застава „GMT Compani“ – 33.559,80   од 01.01.2017 до 31.12.2017 

Остало  - 36.633,60 од 01.01.2017 до 31.12.2017 
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ПОРУЧЕНИХ ТОНЕРА, РИБОНА И СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА УПРАВЕ ГО СУРЧИН 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ – линк/прилог 

 

 

Возила 

 

Возила: Управа ГО Сурчин располаже са девет аутомобила и једним минибусом. За потребе инспекцијских 

служби (комуналне и грађевинске), додељени су  „Југо Флорида“, „Опел Астра“, „Лада Нива“ и ,,Дачија 

Сандеро”. 

 

Возило „Застава 101“ БГ 1123-УК (БГ 755-ЂЈ) је у периоду од 01.01-31.12.2017. године, прешло 3,589, 

километара и утрошило 264,00 литра бензина. 

Просечна потрошња је била 7,36 литара на 100 километара. 

 

Возило „ФИАТ Пунто“ БГ 1061 КМ је периоду од 01.01.- 31.12.2017. прешло 20.728 километара а 

потрошило 15,51.37литарa горива, уз просечну потрошњу од 7,48 литaра на 100 километара. 

 

Возило „ФИАТ Пунто“ БГ 1061 КО је периоду од 01.01 -31.12.2017. прешло 17,498 километара а 

потрошило 1,255.02 горива, уз просечну потрошњу од 7,17 литaра на 100 километара 

 

Возило „ФИАТ Пунто“ БГ 1061 КН је периоду од 01.01-31.12.2017. прешло 14,925 километара а 

потрошило 11,43,67литарa горива, уз просечну потрошњу од 7,66 литaра на 100 километара 

Возило „ЈУГО ФЛОРИДА“ БГ 983ШЛ (324НУ), је у периоду 01.01.-30.12.2017. године, прешло 6,181 

километара, потрошило 712,86 литра горива. Просечна потрошња је била 11, 53 литара на 100 километара. 

 

 Возило „Мини Бус“ БГ246 ПЈ је за период 01.01.-31.12.2017. године прешло 15,933 километара и 

потрошило 1,534,8 литара горива. Просечна потрошња је била 9, 63 литара горива, на 100 километара. 

 

Возило „ЛАДА НИВА“ БГ 420ВВВ је за период 01.01.-31.12.2017. године прешло 1,925 километра и 

потрошило 242,48 литара горива. Просечна потрошња горива је била 12,60 литара на 100 километара. 

 

Возило „Дачија Сандеро“ БГ 012-ВВН је за период 01.01.-31.12.2017. године прешло 13,896 километара, 

потрошило 1,10424 литра горива. Просечна потрошња горива је била од 7,95 литара на 100 километара. 

 

Возило „Шкода Фабиа“ БГ 418-ЧК је за период 01.01.-31.12.2017. прешло 13,282 километра и потрошило 

1,198,23 литара горива. Просечна потрошња је била 9,02 литара на 100 километара. 

 

Возило „Опел Астра“ БГ477-АР је за период 01.01.-31.12.2017. године прешло 18,197 километара, 

потрошило 935,81 литара горива уз потрошњу од 5.14 литар на 100 километара.  

 

 

 

Послови Ит сектора 

 

- Инсталација софтвера и замена хардвера 

- Одржавање и контрола Интернета 

- Подешавање апликативних система за рад са државним базама 

- Редовна замена тонера за штампаче 

- Сервисирање компјутерских компонената 

- Подизање оперативног система Виндовс 

- Вршење поруџбине компјутерске опреме 

- Инсталација и конфигурисање сервера; подешавање апликативних софтверских пакета, као и 

постављање целокупног хардвера у простор предвиђен за рачунарске компоненте тог типа (РЕК орман).  
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IX   ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

 

Интерни ревизор обавља послове ревизије и то ревизију система,  финансијску ревизију и 

ревизију усаглашености са прописима ; пружа савете руководству ; припрема и подноси на одобравање 

руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије ; 

припрема извештаје из делокруга рада  интерног ревизора ; сачињава периодичне и годишње извештаје 

за послове које реализује у извештајном периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Број: IV-01-012__/2018    __.03.2018. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК УПРАВЕ  

                                                                                                 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

                                                               

               Татјана Ракић                                                                                                                    


