
  

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 
Град Београд 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ  УПРАВЕ 

     ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 фебруар  2020. године 
            

 

 

 



 2 

 

 

 

 

                             ИЗВЕШТАЈ  

                       О РАДУ  УПРАВЕ 

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

                         ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2019. ДО 31.12.2019. 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. 
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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, 1 Служба 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 

УРБАНИЗМА  И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 

↓ 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ 

↓ 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И 

ИНВЕСТИЦИЈА 

↓ 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

↓ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

↓ 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

↓ 

                                                                ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

 

 

 

 

 

У даљем тексту Извештај о раду Управе градске општине Сурчин биће исказан кроз извештаје 
о раду унутрашњих организационих јединица –  кабинета,  одељења, службе и интерног 
ревизора, за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године. 
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  КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
 

У Кабинету председника градске општине обављају се стручни, саветодавни, 
организациони и административно-технички послови везани за остваривање 
надлежности и овлашћења Председника градске општине; сазивање и припремaње 
колегијума и других радних састанака председника градске општине; праћење 
активности на реализацији утврђених обавеза Председника градске општине од стране 
Скупштине градске општине; припрема материјала о којима одлучује Председник 
градске општине и Заменик председника градске општине; евидентирање и праћење 
извршавања донетих аката Председника градске општине; израда календара активности 

Председника градске општине; информисање, протокол и комуникација за потребе 
Председника градске општине; координирање активности на остваривању јавности рада органа 
градске општине; сарадња са медијима ради информисања шире јавности; израда 
информација на основу извештаја медија; други послови по налогу председника градске 
општине и начелника Управе градске општине. 

 
У Кабинету председника у  периоду од 01.01. 2019. до 31. 12. 2019. године обављени су 

следећи послови: 
 

1. Усклађивање рада у кабинету, координација између Кабинета и осталих унутрашњих 
јединица Управе  

2. Органзација пријема грађана код председника као и помоћ у решавању њихових 
захтева 

3. Сазивање, одржавање и праћење седница Већа као и обраду усвојених аката 
4. Праћење рада седница Скупштине 
5. Сазивање, одржавање и праћење колегијума начелника, чланова Већа као и колегијуме 

директора јавних предузећа 
6. Сређивање  документације у архиви при кабинету 
7. Праћење дневних извештаја из Трезора о стању на рачуну општине 
8. Eвидентирање кретања свих предмета кроз све фазе поступка у току рада 
9. Свакодневна комуникација (телефонски позиви, примање и слање документације путем 

факса и и-мејла, заказивање састанака са председником Општине и члановима Већа) 
10. Комуникација и сарадња са министарствима, секретаријатима и свим јавним 

установама 
11.  Комуникација и сарадња са Скупштином, градоначелником,  као и  Управом града 
12. Комуникација и сарадња са јавним установама на територији ГО Сурчин 
13. Одржавање редовне комуникације са медијима и јавношћу, старање о адекватном 

праћењу свих значајних дешавања из друштвеног, економског и културног живота на 
подручију општине. Припрема саопштења за јавност. Организација и учешће у 
медијским и другим промотивним догађајима везаним за рад општине. Организација 
долазака званичних посета.. 

14. Комуникација са школама и предшколским установама о решавању текућих проблема у 
складу са могућностима ГО Сурчин. 

15. Одговарање на захтеве за информације од јавног значаја 
16. Архивирање завршених предмета и пројеката Општине 
17. Праћење и сређивање базе података телефонских бројева и координација са 

Мобилном телефонијом Србије 
18. Осмишљавање и организацијарекламногматеријала, припрема презентација и 

публикација 
19. Састављање и слање позивница поводом свих манифестација и пријема 

организованих у оквиру општине 
20. Организован је пријем ученика носиоца Вукове дипломе, одличних ђака основних 

школа,ђака првака као  и ученика који су на градским и општинским такмичењима 
освојили прва места 

21. Припрема „Бојчинског културног лета 2019“  као и организовање обележавања славе у 
сарадњи са Установом културе 

22. Организовање дочека прославе Нове године за службенике општине као и за 
представнике служби са територије општине Сурчин. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

У Одељењу за друштвене делатности У Одељењу за друштвене делатности обављају 
се послови који се односе на: 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 аката из 
делокруга Групе које доносе органи градске општине; обављају се послови збрињавања 
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; послови који се односе на: праћење стања и 
старање о одржавању ( осим капиталног ) дечијих вртића уз сагласност организационе 
јединице градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова, основних школа; 
води евиденцију и обавештава предшколску установу, односно основну школу која остварује 
припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског 
програма; води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске 
заступнике о деци која треба да  се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са 
образовно-васпитном установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и 
безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других 
активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: 
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 
удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта 
школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице 
локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз 
ученика на републичка и међународна такмичења; помаже развој различитих облика 
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче активности и пружа 
помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним 
организацијама као и старијим лицима на свом подручју; обавља административно- техничке 
послове у оквиру процене потреба за пружањем додатне образовне,  здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику; врши контролу 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 градску општину; 
доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја 
спорта на нивоу Града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање спортских објеката 
у јавној својини   Града   на   свом   подручју,   обезбеђује   средства   за   финансирање    и 
суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на 
подручју градске општине; подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма 
на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за 
градску општину; 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 градске општине; 
организациони, стручни и оперативни послови везани за рад и организацију Хуманитарне 
фондације чији је оснивач градска општина; 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. 
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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 
 

 Вршени административно-технички  послови за потребе Комисије за цркве и верске 
заједнице Градске општине Сурчин , Комисије за избор пројеката удружења грађана и 
ОЦД која се финансирају/суфинансирају из буџета ГО Сурчин, и Комисије за спорт.  
 

 Дана 29.03.2019. године  расписан је Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Сурчин у 2019. 
години. Јавни конкурс био је објављен на оглсној табли и интернет страници ГО 
Сурчин, као и у календару конкурса Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 
Владе Републике Србије. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је био до 
23.04.2019. године. Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница из буџета градске општине Сурчин у 2019. години 
у складу са Одлуком о буџету ГО Сурчин за 2019 годину. износио је 4.500.000,00 динара. 
У наведеном року пристигло је шест пријава.  
Комисија је након отварања пријава пристиглих по основу Јавног конкурса, и рангирања 
истих ,сачинила Предлог одлуке, на основу кога је  председник Градске општине Сурчин 
донео Прелиминарну и Коначну одлуку о избору пројеката цркава и верских заједница 
које се финансирају/суфинансирају из буџета ГО Суручин у 2019. години.  Потписани су 
уговори са шест црквених општина и то:  
- Српска православна црквена општина Добановци 
- Српска православна црквена општина Петровчић 
- Српска православна црквена општина Прогар 
- РКТ Жупни уред Пресветог Тројства 
- Словачка евангелистичка црквена општина Бољевци 
- Српска православна црквена општина Сурчин 

 

 Комисија за спорт Градске општине Сурчин,  дана 13.03.2019. године, расписала је 
јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта у 
општини Сурчин за 2019. годину. Рок за подношење пријава био је до 02.04.2019. 
године. Јавни позив је објављен на огласној табли и интернет страници ГО Сурчин, као 
и у календару конкурса Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе 
Републике Србије. Опредељена средства за финансирање посебних програма у 
области спорта била су 4.500.000,00 динара. На наведени Јавни позив пристигло је 7 
пријава. 

- Коначна одлука о додељеним терминима 
- 7 Уговора са спортским клубовима  :  

1. АК Телеиформатик  
2. ФК Јединство  
3. ФК Шумадинац  
4. КК  Сурчин - Добановци 
5. ПФК Јединство Интеграл  
6. СУ Коректива 
7.  Тим 92 

 Комисија за спорт Градске општине Сурчин, дана 31.05.2019. године расписала је 
Јавни позив за подношење пријава за посебне програме којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сурчин у 2019. години. 
Рок за подношење пријава био је 20.06.2019. године. Јавни позив је објављен на 
огласној табли и интернет страници ГО Сурчин, као и у календару конкурса Канцеларије 
за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. Опредељена средства за 
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овај Јавни конкурс била су 4.000.000,00 динара. На наведени Јавни позив пристигле су 
укупно 33 пријаве. 32 пријаве пристигле су у предвиђеном року а једна пријава након 
истека Јавног позива.Прелиминарна одлука 

- Коначна одлука о додели средстава 
- На Јавни конкурс аплицирало је 29  спортских клубова , са свим клубовима 

закључени су Уговори, те је сачињено  укупно 29 Уговора             
 

 Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења грађана и ОЦД из буџета ГО Сурчин, расписала је дана 31.05.2019. године, 
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и 
организација цивилног друштва из буџета ГО Сурчин у 2019. години. Рок за 
подношење пријава био је до 20.06.2019. године. Укупан износ средстава планиран за 
финансирање/суфинансирање пројеката у 2019. години, износи:  
- за Програм 13 - развој културе и информисања 4.000.000,00 динара 
- за Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе 4.000.000,00 динара 
Јавни конкурс објављен је на огласној табли и интернет страници ГО Сурчин, као и у 
календару конкурса Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике 
Србије. У предвиђеном року пристигло је,  за Програм 13 – укупно 35 пријава, од којих је 
једна пријава одбијена због неиспуњености административних услова, за Програм 15 – 
укупно 16 пријава. 

- Прелиминарна одлука 
- Коначна одлука о додели средстава 
- На Јавни конкурс аплицирало је 51 удружење, са свим удружењима закључени 

су Уговори, те је сачињен укупно 51 Уговор .  
 

 Комисија за финансирање/суфинансирање пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења грађана и ОЦД из буџета ГО Сурчин, расписала је дана 26.06.2019. године, 
Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и 
организација цивилног друштва у области социо-хуманитарног рада  из буџета ГО 
Сурчин у 2019. години 
 
– област социо хуманитарни рад  
- Предлог одлуке 
- Прелиминарна одлука 
- Коначна одлука 
- Закључена два Уговора:  

1. Фондација „ Снага живота „ 
2. Црвени крст Србије – Црвени крст Београда – Црвени крст Сурчин   

 
- Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање пројеката удружења 

грађана и ОЦД из буџета градске општине Сурчин у 2019. години у складу са Одлуком о 

буџету ГО Сурчин за 2019. годину за  Програм 11- Социјална и дечија заштита износи:  

- 1.000.000,00 динара бесповратних финансијских средстава из буџета ГО Сурчин раздео 

3, пројекат 0901-1017- подршка социо–хуманитарним организацијама, функција 070-

социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 

ек.класификација 481991- дотације осталим непрофитним институцијама, позиција 60.   

- 600.000,00 динара бесповратних финансијских средстава из буџета ГО Сурчин раздео 

3, програмска активност  0901-0005- подршка реализације програма Црвеног крста, 

функција 070-социјална помоћ угроженом становништву, ек. Класификација  481131, 

дотација Црвеном крсту, позиција 61.  

Јавни конкурс објављен је на огласној табли и интернет страници ГО Сурчин, као и у 

календару конкурса Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике 
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Србије. Рок за подношење пријава био је до 11.07.2019. године. У предвиђеном року 

пристигле су две пријаве. 

 Мишљења на Извештај Комисије за спорт у вези правдања термина које су спортски 

клубови користили у спортском комплексу Инетеграл и спортској сали у Бољевцима у 

периоду од 20.04.-20.05.2019.  године. и 21.05.-20.06.2019. године прослеђена Већу ГО 

Сурчин. 

 У јуну месецу 2019 године  формиран је Савет за инклузију и унапређење положаја 
Рома и Ромкиња.  Опредељени задаци Савета и одржана седница са свим члановима 
Савета. 

 Јавни позив за Поклон пакете за бебе, примљено укупно 345 пријава и подељени 
пакете на адресе подносилаца.  
 

 Награђивање јавних радника: 
 

- медицинске сестре -6 награђених 
- решење о награђивању – Др. Зорица Комненовић  
- награђивање полицајаца- 9 решења 
- награђивање службеника Центра за социјални рад-1 
- награђивање професора – 3 
- награђивање службеника Центра за социјални рад 

 

 Праћење Реализације  спортско рекреативног садржаја за пензионере.  

 Организација трибине – Заштита жртава трговине људима 

 
Раскид уговора за канализацију 

 
Раскид уговора за канализацију  - 57 
Дописи у поступку раскида уговора за канализацију - 15 
Обавештења -20 

 
Послови образовања, људских права и социјалне заштите 

 
- Пријем, контрола, електр. евидентирање и расподела поште за потребе 

Одељења 

- Праћење стања у области образовања, сарадња са образовно васпитним 

установама 

- Пружање помоћи социјално угроженим грађанима  

- Прикупљање података и сарадња са Ромским координатором у циљу мапирања 

потреба ромске популације ради ажурирања података у Бази података за 

праћење мера за инклузију Рома (учешће на семинару) 

- Дневна евиденција поделе оброка, „Народна кухиња“: Пријем отпремнице 

достављача хране, Записника о броју дистрибуираних и броју преузетих оброка 

на пунктовима Сурчин и Добановци. Контрола исправности достављених 

записника. Израда Извештаја о броју дистрибуираних и броју преузетих оброка 

на наведеним пунктовима, два пута месечно. Достављање Извештаја са 

записницима Секретаријату за социјалну заштиту електронским путем и путем 

поште (закључно са шестим месецом). 

- Уверења о просечним примањима по члану домаћинства за стипендије, кредите 

и смештај у ученичке домове: пријем странке поводом давања информације о 

потребној документацији и провере документације, израда Уверења,вођење 

евиденције издатих уверења у виду пописа аката и израда омота списа за свако 

уверење. 
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- Подела канцеларијског материјала за јануар, фебруар и март 2019. 

- Послови по налогу начелника Управе и начелника Одељења 

 
 

На класификацији - 610 примљено 155 предмета од којих је 8 предмета у раду, 
позитивно решено 147 предмета,  архивирано је 147 предмета: 

- 20 предмета који се односе на текуће одржавање школа и такмичења – архивирана: 20; 
позитивно решено: 20 предмета 

- 89 предмета – захтеви за Интерресорну комисију, 81 предмет архивиран и 8 предмета је у 
раду. 

- 46 предмета - трошкови превоза, смештаја и исхране деце са посебним потребама, 
награде успешним ученицима и разни дописи школама, од којих је 45 предмета 
архивирано и 1 предмет је у раду.  
 

На класификационом броју - 553 (једнократне новчане помоћи) – укупно примљена 56 
предмета – архивирани: 3; позитивно решени: 28; у раду: 3 предмата;  
На класификационом броју-61 – 2 предмета – у раду 
На класификационом броју -012 – 4 предмета – архивирани: 3; у раду: 1 предмет 
На класификационом броју -031 – 1 предмет – у раду – Прилози предмета 
(канцеларијско пословање): 
1. Допуна захтева – 9 (допис, доказ) 
2. Допис – 34 
3. Достава списа – 1 
4. Обавештење - 1 
На класификационом броју - 670 – 1 предмет у раду 
Уверења о просечним примањима по члану домаћинства за потребе остваривања 
права на кредит, стипендију или домски смештај за високе школе – 19, за средње 
образовање – 38, укупно 57 уверења. 
На класификационом броју -052 – 1 предмет – у раду 
На класификационом броју -401 – 26 предмета –решених позитивно 26, архивираних 26 
На класификационом броју -04 – 5 предмета –решених позитивно 5, архивираних 5 
На класификационом броју-024 – Укупно2 предмета је архивиран 1 и 1 је у раду. 
На класификационом броју-066 –Укупно1 предмет, позитивни решен и архивиран. 
На класификационом броју-170 –Укупно6 предмета, сви су позитивно решени и 
архивирани 
 

Превоз, исхрана  и смештај деце са посебним потребама 
- По захтеву родитеља деце са посебним потребама урађено 16 предлога Решења за 

рефундирање трошкова превоза деце од куће до школе који су предати већу ГО Сурчин 
на одлучивање. Решења су донета за период од јануара до  новембара, јер се 
децембарске потврде исплаћују у јануару из буџета за наредну годину. Променом 
Статута града Београда надлежност за ову услугу прелази у Секретаријат за 
образовање и дечју заштиту, али, препоруком Секретаријата, рефундирање трошкова 
превоза деце са сметњама у развоју се врши до краја календарске године и самим тим  
доната су 16 Решења за рефундирање трошкова превоза за децембар 2019. године за 
све кориснике. 
На основу донетих Решења родитељи деце су доносили, сваког месеца, потврде о 
присуству деце на настави. Свака потврда је проверена и прослеђена Одељењу за 
финансије на плаћање. 

- Анекс Уговора са ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, јер је збогнакнадног уписа нових 
ученика промењен број на списку по коме се врши исплата. 

- Почетком школске 2019/2020 године шест школа је поднло захтеве за рефундирање 
трошкова исхране деце са сметњама у развоју и две школе за боравак и смештај деце у 
Дому  за децеу са сметњама у развоју. Укупно 51 дете. 
Са сваком школом је склопљен Уговор и на месечном нивоу су достављани рачуни. 
Сваки рачун је проверен и прослеђен Одељењу за финансије на плаћање. 
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- Редовна комуникација са школама са којима имамо склопљене Уговоре за смештај и 
исхрану деце са посебним потребама. 

- Послат допис Секретаријату за образовае и дечју заштиту о броју деце с сметњама у 
развоју. 
 

 
Текуће одржавање школа и награде ученицима 

 

- Прослава школске славе Свети Сава 

- ОШ „Бранко Радичевић“  

- радови на фасади на објекту школе у Прогару,  

- радови на изради тротоара у објекту школе у Проару,  

- инвестициона улагања; 

- ОШ „Душан Вукасовић Диоген“  

- радови на котларници у објекту школе,  

- санација крова због прокишњавања школе у Бечмену,  

- надзор над радовима на објекту школе у Петровчићу,  

- санација крова школе у Петровчићу,  

- представа „Аладинова чаробна лампа; 

- ОШ „Стеван Сремац“  
- прикључења на гасоводну мрежу објекта фискултурне сале у комплексу 

ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима,  
- Републичка такса за решење о гасификацији 

- ОШ „Вожд Карађорђе“  

- Радови по предмеру и предрачуну столарских и паркетарских радова, 

Грађевинско занатски радови у малој салиокончани радови у сали ЗГР 

„Кранекс“ Захтев од 27.09.2019. у поступку,  

- Радови у фискултурној сали Окончани радови у сали по Уговору о јавној 

набавци  „АСБ ПЛУС“  Решење 401-1379/2019,  

- Санација дела равног крова, Извођење представе „Аладинова чаробна 

лампа“,  

- надзор над радовима на равном крову,  

- надзор над радовима у фискултурној сали; 

- ОШ „Вук Караџић“ 
- радови на инсталацији канализације, 
- Трошкови превоза и стампања мајица за такмичење хорова на 

манифестацији „Београд пева“ 

- Награде за ученике -  дипломе „Вук Караџић“ и ђаци генерације – 6 ученика 

- Награђивање ученика за учешће на републичким такмилењима – 4 ученика 

- Рефундирање трошкова превоза на републичка и међународна такмичења  

- Качар Атина – одлазак на семинар у Истраживачкој станици Петница 

- Дракулић Никола - одлазак на семинар у Истраживачкој станици Петница 

- Послат допис свим основним школама и прдшколским установама са територије ГО 
Сурчин за доставу података о школама и броју ученика по разредима. 
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Интерресорна комисија 
 
 

 

У 2019. године је примљено 89 захтева за ИРК од којих је 81 предмет обрађен од 
стране Интерресорне комисије и координатора. Сви обрађени предмети су архивирани. 
8 предмета је у раду, јер су захтеви поднети пред крај године, а рок за решавање 
захтева је 40 дана од дана подношења захтева. 
На три Заједничка мишљења Комисије су упућени приговори подносиоца захтева. 
Комисија је поново решавала њихове захтева и сви приговори су усвојени након 
достављања нове медицинске документације.  
Извештаји о раду Комисије, на месечном нивоу, су послати Секретаријату за 
образовање и дечју заштиту на даљу обраду и на основу броја донетих Заједничких 
мишљења Секретаријат исплаћује надокнаду за рад сталних чланова Комисије. 
 

 

 

Народна кухиња 

 

- Дневна евиденција поделе оброка, „Народна кухиња“: Пријем отпремнице достављача 

хране, Записника о броју дистрибуираних и броју преузетих оброка на пунктовима 

Сурчин и Добановци. Контрола исправности достављених записника. Израда 24 

Извештаја о броју дистрибуираних и броју преузетих оброка на наведеним пунктовима, 

два пута месечно. Достављање Извештаја са записницима Секретаријату за социјалну 

заштиту електронским путем и путем поште до јуна 2019. године. 

- Обавевештавање о динамици поделе оброка за празнике 

- Обавештавање о динамици вршења дератизације, дезинсекције и дезинфекције објекта 

у Сурчину  који је намењен подели бесплатних оброка 

 

 

Уверења о просечним приходима по члану породице 

 

На класификацији -670 примљено 57 предмета (на попис аката) – уверења о просечним 
приходима по члану породице  

- Уверења о просечним примањима по члану домаћинства за стипендије, кредите и 

смештај у ученичке домове: пријем странке поводом давања информације о потребној 

документацији и провере документације, израда Уверења,вођење евиденције издатих 

уверења у виду пописа аката и израда омота списа за свако уверење. 
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ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
 

Повереништво за избегла и расељена лица при обављању својих радних обавеза и 
задатакаупоменутом периоду обавило је за лица са избегличким, прогнаничким, и 
расељеничким статусом  следеће управне поступке: 

 

 
  

1. Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/704 од 08.06.2018. 
одобрио је помоћи за 5 пакета  грађевинског материјала, у  висини од 2.475.000,00 
динара за избегла  лица. У оквиру ових активности у 2019. години, а као   наставак 
активности из 2018. године урађено је следеће: донета Прелиминарна одлука, 3 
Решења о одбијању и 4 Решења о обустави поступка прослеђен предлог Општинском 
Већу за одбијање жалбе, прослеђена Одлука на сагласност Комесаријату, урађена 
спецификација грађевинског материјала, одржано 3 састанка комисије, послато 
Полицији  захтев за уверење о кретању изабраних корисника, Пореској управи захтев за 
добијање уверења о пореским обвезницима изабраних корисника и проверено у 
Републичком геодетском заводу имовно стање изабраних корисника (26). Потписан 
Анекс за продужетак  рока Уговора о сардњи. 
 

Опис радње тј састављања дописа I-VII 

Решења о укинутом статусу избеглих и прогнаних лица 4 

Дописи Комесаријату ( за укинуте статусе ) 4 

Дописи Комесаријату, другим повереништвима, разни захтеви,  
обавештења..) 44 

Примљени захтеви за рефундацију трошкова сахране 1 

Исплаћени трошкови сахране 1 

Молбе за помоћ Комесаријату 1 

Закључци о одбијању/неприхватању 3 

Достава Комесаријату налог и извод о примљеном новцу, правдање 
средстава  5 

Извештаји Комесаријату 5 

Захтеви Комесаријату за учествовање на Јавни позив,  изјаве о ангаж. 
струч.служ. и учествовање сопственим средствим 9 

Урађено председничких решења, а  везано за рад повереништва  6 

Расписани Јавни позиви 2 

Урађени правилника о додели помоћи 3 

Уговори о сарадњи и Анекси са Комесаријатом 4 

Уговори са Корисницима 12 

Решења, ( о одбијању, једнократна помоћ, сахранеграђевински 
материјал, доходовне, огрев, једнократна, формирање комисије)  18 

Сагласност за пресељење прогнана, избегла и расељених лица 2 

Дописи МУП (продужетак избеличке легитимације,укинути статуси) 8 

Дописи, обавештења, правдање финансијској служби 3 

Допуне (грађевински материјал, доходовне,огрев, једнократна) 25 

Архивирано предмета 10 

Урађени Записници са састанка комисија( грађевински, доходовне, куће, 
пакети хране) 21 

Прелиминарне и коначне олуке ( грађевиски, доходовне, куће, пакети 
хране) 5 

Административни поступци 3 

Урађен текст за сајт општине 8 

Послати захтеви Полицији, Комесаријату и Пореској управи за проверу   122 
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2. Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/705 од 08.06.2018. 
године одобрио је 10 помоћ за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне 
активности у  висини од 1.800.000 динара. У оквиру ових активности у 2019. години, а 
као   наставак активности из 2018. године урађено је следеће:  донета Прелиминарна и 
Коначна одлука, спроведена Јавна набавка, потписани Уговори са корисницима и 
подељен грађевински материјал. Одржано 3 састанка комисије Послато  правдање 
Комесаријату за добијена средстава са следећом документацијом: Решење о 
формирању комисије, Правилник, Јавни позив, Прелиминарна и Коначна одлука, 
Уговори општине са корисницима (10), документација Јавне набавке, изевштај о 
утрошеним средствима. 
 

3. Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/655. од 
31.05.2018.године одобрио је 2 сеоске куће са окућницом и додатне помоћи  у  висини 
од 2.520.000динара. У оквиру ових активности у 2019. години, а као   наставак 
активности из 2018. године урађено је следеће: донета Прелиминарна  и коначна 
Одлука, , потписани Уговори између општине корисника и продаваца, послат  позив за 
допуну (2), урађен Уговор за нотара између корисника и купца (2), урађена 
спецификација  потребног материјала за адаптацију и поправку кућа, прослеђена  
документација Јавним набавкама. Потписан Анекс за продужетак  рока Уговора о 
сардњи. Урађени записници (3) и одржано 3 састанака комисије. 
 

4. Републички Комесаријат за избеглице Уговором о сарадњи број 9-9/777 од 02.07.2019. 
одобрио је помоћ у  висини од 1.800.000 динараза економско оснаживање избеглица 
кроз доходовне активности за 10 породица. У оквиру ових активности у 2019. 
годиниурађено је следеће:Потписан Уговор о сарадњи и и одржан један састанак 
комисије. 
 

5. Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/7311 од 22.04.2019. 
одобрио је помоћи у  висини од 4.950.000,00 динара за избегла  лица.У оквиру ових 
активности у 2019. години урађено је следеће: Потписан Уговор о сарадњи, урађен 
Правилник,  Јавни позив, Пријава на Јавни позив и Изјава, урађени записник и одржан 
један састанак комисије. Послато поштом 314 обавештења  о расписаном Јавном 
позиву.Извршена административна провера  пријава. 
 

6. Републички Комесаријат за избеглице  Уговором о сарадњи број 9-9/18 од 23.01.2019. 
одобрио је помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма  у Републици Србији RHP-
W4-CMG-COMP3-DG-2018 у  висини од 876.120 динара.Овај пројекатодноси се на лица 
која су остала испод црте  по Уговору о сарадњи- Контрибуција  број 9-9/388 од 20.11. 
2015. године аликојимазбогнедовољногизносасредставаобезбеђених у оквиру 
подпројекта 2 закомпонентудодела грађевинског материјала, 
нисурешенестамбенепотребе. У оквиру ових активности у 2019. години урађено је 
следеће: потписан Уговор о сарадњи између Градске општине Сурчин, Комесаријата за 
избеглице и миграције  и Јединице за управљање пројектима Републике Србије,донета 
прелиминарна и Коначна Одлука, урађена спецификацоја потребног грађевинског 
материјала, потписан Уговор између Општине Сурчин и Корисника, одржано три 
састанка Комисије. 
 

7. Послата пријава на Јавни позив доделу средстава намењених стварању и побољшању 
услова становања породица избеглица  и интерно расељених лица на њиховој 
територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом „Кров 2019“ .Уз пријаву је послата 
Изјава о учешћу општине  да је спремна да у складу са својим  могућностима учествије 
10%,  Изјава о ангажовању стручних служби Општине Сурчин како би извршиле процену 
угрожености породица и потврда Комесаријата  од 2009.-2017. године о оправданим 
средствима. 

8. Поднет захтев Комесаријату за избеглице и миграција за доделу 60 хуманитарних 
пакета хране за социјално угроже породице. 

9. Урађен извештај Савета за миграције и прослеђен Комесаријату. 
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10. Послато правдање средстава по решењу број 553-1237/1 од 17.10. 2018. године за 
помоћ у  виду огрева  у износу о 500.000 динара за 25  лица (потписане отпремнице, 
Решење комисије, решење о исплати, записници  комисије, извод стања и  одлука). 

11. Послато правдање средстава по решењу број 553-1236/1 од 17.10. 2018. године за 
једнократну помоћ  у износу од 375.000 динара   за 25 лица ( потписане отпремнице, 
Решење комисије, решење о исплати, записници  комисије, извод стања и  одлука). 

12. Урађен нови образац за Анкету потреба. 
13. Присуство на  састанку повереника у Комесаријату 14.03.2019.  на темом: Стамбено 

збрињавање и миграције. 
14. Присуство на  састанку са Данским Саветом за избеглице. у вези расписивања Јавних 

позива за помоћ расељеним лицима са Косова и Метохије. 
15. Сарадња са  Пореском управом Сурчин везано за достављање докумената по службеној 

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

реадмисији. 
17. Учествовање у раду комисије за 3 Јавне набавке      
18. Организован излет поводом 8 марат за запослене жене у општини. 
19. Организована прослава за запослене поводом нове године. 
20. Организовано потписивање уговора са корисницима и ТВ МАГ. 
21. Ажурирана   база Анкете потреба од  672 лица.     
22. Обједињена база података укинутих статуса и потврда, како би се направила 

једниствена база података избеглих лица, ради обавештавања за актуелне помоћи. 
23. Урађена табела за извештавање о добијеним помоћима у доходовним активностима за 

избегла лица у 2018. години. Табела садржи личне податке за 10 породица, односно за 
50 лица. Табела достављена Комесаријату за избеглице како би је уврстили у базу 
трајних решења. 

 
Од 01.01. до 30.06.2019. године у  повереништву ГО Сурчин примљено је   321 лице са 
различитим питањима и захтевима која се налазе у свесци евиденције.  

 
 
Следи табела са добијеном помоћи од Комесаријата и учешћа општине: 
 
 

  
КИРС ОПШТИНА 

  

2019 ИЗБ 
4.950.000 550.000 

10 
Грађевински 
материјал 

  ИЗБ 
876.120 0 

1 
Грађевински 
материјал 

  ИЗБ 1.800.000 200.000 10 Доходовне 

 
ИЗБ 39.500 0 1 Сахране 

  

7.665.620 750.000 
   

 
У току је израда Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно 
расељених лица, повратника  по основу споразума о реадмисији, тражиоца азила и миграната 
у потреби без утврђеног статуса за период  од 2019-2025 године. 
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БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
 

На пословима борачко инвалидске заштите за наведени период  примљени су и 
обрађени следећи предмети: 

 Захтеви за остваривање права на породичну инвалиднину – 60  
 Захтеви за остваривање права на месечно новчано примање -49 
 Решења о усклађивању права на месечно новчано примање- 51 
 Захтеви  за остваривање својства ратног војног инвалида- 2 
 Решење за остваривање права на помоћ у случају смрти- 10 
 Решења о  престанку права услед смрти- 10 
 Решења о остваривању права на борачки додатак-5 
 Решења о ревизији права на борачки додатак-  5 
 Захтеви за ортопедска помагала -2, 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 – 10 
 Издато је 25 књижица за повлашћену вожњу 
 Предмети упућени на проверу у  Министарство -10 
 Захтеви за повећање процента војног инвалидитета- 1 
 Пресељен је 2 предмет у општину Сурчин  
 Дописи различитим државним институцијама- 250 
 Решења о ексхумацији – 1 
 У марту месецу, па потом у августу  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 2018/2019 
годину, што подрзумева поновно прикупљање обимне документације за сваку 
странку и чланове њиховог домаћинства, обрачун и усклађивање поменутог 
права те је у скалду са наведим инструкцијама и изменама Закона урађена 
комплетна ревизија свих предмета који се налазе у Бази Борци Србије и то: 

- Решења о признавању права на цивилну инвалиднину – 2 
- Решење о признавању додатка за негу – 1 
- Решења о усклађивању права на МНП - 50 
- Решења о признавању права на личну инвалиднину  РВИ - 5 
- Решења о признавању права на личну инвалиднину  МВИ – 26 
- Решења о признавању права на МНП за време незапослености – 30 
- Решења о признавању права на накнаду за време незапослен -5 
- Решења о признавању права на породичну инвалиднину – 6 
- Решење о признавању права на породичну инвалиднину - 1  

 
ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА, ИСПЛАТЕ И ЛИКВИДАТУРЕ 

 
У оквиру финансијско-рачуноводствених послова борачко-инвалидске заштите ГО 
Сурчин вршена је исплата ратних војних инвалида, мирнодопских и цивилних инвалида 
рата, као и породичне инвалиднине за извештајни период од 01.01.2019. – 31.12.2019. 
године. 
Републичка средства 
Стање на рачуну (пренесена средства из 2019.) са даном 01.01.2020. године износи 
921,48 динара. 
Укупно пренесена републичка средства  за наведени период износе  14.665.430,87 
динара. 
Укупно утрошена републичка средства за наведени период износе 14.665.430,87 
динара. 
Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи укупно 921,48динара. 
Градска средства 
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Стање на рачуну на дан 31.12.2019. 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 31.12.2019. године износи укупно 0,00 динара. 
Све исплате у горе наведеном периоду су програмски вођене евиденцијe о месечним 
исплатама кориснка борачко- инвалидске заштите. 
 

            Укупан број исплата 
  
   

Класификација 
исплата          01.01.- 31.12.2019. 

                  

Исплата помоћи у случају смрти             5   

                 

  Исплата заосталих примања       9   

                  

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

            

Исплата борачког додатка       12   

 

               Укупно    

  Дописи,издата уверења, налози   01.01.- 31.12.2019. 

                    Уверења за регистрацију возила,         

                       добијање кредита,субвенција   
 

38   

Дописи Министартву рада,Секретаријату         

                        Поштанској штедионици       22   

                  

  Налози Поштанској штедионици   
 

25   

            

  Легитимације за повлашћену вожњу     10   

                  

 
 

  
 

 

                                                             
Исплаћени износи Републичких 
средстава  

Исплаћени износи Градских 
средстава 

 
 

 Месец Износ Број  Месец Износ Број 

    корисника      корисника 

Јануар 1.180.920,78 51  Јануар 2.251,00 1 

Фебруар 1.231.218,94 51  Фебруар 2.251,00 1 

Март 1.221.988,27        51  Март 2.251,00 1 

Април  1.220.926,41 51  Април 2.251,00 1 

Мај 1.228.686,31 51  Мај 2.251,00 1 

Јун   1.229.227,34        51  Јун 2.251,00 1 

Јул  1.354.345,34 51  Јул 2.251,00 1 

Август 1.208.377,64 51  Август 2.251,00 1 

Септембар 1.219.075,26 51  Септембар 2.251,00 1 

Октобар 1.184.838,42 51  Октобар 2.251,00 1 

Новембар 1.192.913,08 51  Новембар 2.251,00 1 

Децембар 1.192.913,08 51  Децембар 2.251,00 1 

 

Укупан број корисника борачко инвалидске заштите на територији ГО Сурчин износи 
306 корисника закључно са 31.12.2019. 
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  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  
 

У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове обављају се послови: 
издавање информација о локацији за објекте за које Одељење издаје локацијске 
услове и грађевинску дозволу; провера усклађености техничке документације са 
Законима и Плановима; контролу и потврђивање пројеката парцелације и пројекта 
препарцелације; 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; 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;  
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 одобрења за изградњу у складу са чл.145. 
Закона о планирању и изградњи; издавање решења којим се одобрава извођење 
радова и 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; доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за 
уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; ; 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; 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. 
Промене у обиму послова: У претходном периоду је било промена у обиму послова 

које обавља организациона јединица. Стигли су нам предмети из Секретаријата за 

легализацију које нам изменом Статута града Београда по надлежности припадају, а 

такође добили смо и у обједињеној процедури издавањеграђевиснких дозвола до 5000 

м2. С обзиром на промене Статута и повећан обим послова биће потребно већи број 

запослених и том контексту што пре сагледати потребе Одељења. 

 

Остале промене контекста: У складу са успостављеном SWOT анализом и 

„Регистром разматрања контекста“ констатује се да су наступиле незнатне 

промене контекста које би биле препознатљиве у организационој јединици.  

Поједини запослени у Одељењу су ишли на едукативне семинаре, радили смо анализе 
рада. 
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Измене у систему менаџмента квалитетом спроведене због промена 

организационог статуса: У претходном периоду нису спровођене измене у систему 

менаџмента квалитетом због организационих промена у организационој јединици.  

 

Ризици: У претходном периоду су се десиле појаве  појединих ризика у организационој 

јединици.Углавном су у категорији средњих ризика и то: 

- Неадекватна реализација услуга делимично (због недовољног броја запослених, 
неадекватног знања запослених, мотивисаности запослених), 
- Непостојање адекватних и правовремено обезбеђених ресурса за реализацију 
активности (недовољан број извршилаца, неадекватне вештине или знања запослених, 
простор или опрема), 
-   Неадекватна информисаност корисника, 
-   Неадекватно планирање кадровских потреба (броја, компетентности, флуктуације) 
-  По систематизацији је предвиђен већи број извршилаца, тренутно има недовољно 

запослених на одређеним радним местима   

 

Потребе за променама: редовне едукације, промена простора у смислу планирања 

простора у будућем објекту општине. 

 

Утицај екстерне документације / законске регулативе: У претходном периоду је 

усвојена нова законске регулативе која се односи на рад организационе јединице.  

Измена Закона о планирању и изградњи, Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре, Закона о граду Београду, Статута града Београда итд. 
 
Измене у систему менаџмента квалитетом спроведене због измена законске 

регулативе: У претходном периоду нису спровођене измене у систему менаџмента 

квалитетом због измена законске регулативе у организационој јединици.  

 

Проблеми који су настали/настају као последица измењене (неадекватно 

примењене) законске регулативе: У законском року се завршавају поступци у 

обједињеној процедури. 

 

 

 

 



 Статус реализације предмета:  

Врста поступка Иницијални 
захтев 

Усвојени 
иницијални 
захтеви 

Одбачени 
иницијални 
захтеви 

Усаглашени 
захтеви+ 
измене 

Усвојени 
усаглашени 
захтеви 

Одбачени 
усаглашени 
захтеви 

Укупно 
захтева 

Укупно усвојено 
захтева 

Укупно 
одбачено 
захтева 

Локацијски услови 93 62 31 26+17 21+12 5+5 136 95 41 

Грађевинске дозволе 63 27 36 31+8 24+4 7+4 102 55 47 

Пријава радова 95 80 15 / / / 95 80 15 

Пријава темеља 38 35 3 / / / 38 35 3 

Решења о извођењу 
радова 

326 267 59 39 34 5 365 301 64 

Прикључци на комуналну 
инфраструктуру 

65 60 5 / / / 65 60 5 

Употребна дозвола 85 65 20 15 12 3 100 77 23 

Пријава завршетка објекта 
у конструктивном смислу 

26 24 2 / / / 26 24 2 

Упис права својине 65 60 5 / / / 65 60 5 

Затев за остале 
поступке(правноснажност, 
исправка грешке) 

108+9 106+6 2+3 / / / 117 112 5 

Укупно обједињена 
процедура 

      1112 902 210 

Озакоњење       391 269 122 

Уверења       80 80 0 

Информације о локацији       430 430 0 

Потврда пројекта 
парцелације 

      50 50 0 

Обавештења       186 186 0 

координате       4 4  
Стављање клаузула 
правноснажности-стари 
предмети 

      63 63 0 

Преписи решења       100 100 0 

Послато дописа       1555   

Спецификација и решења 
о броју стана 

      51 32+19 0 

Захтеви 352        43 / / 

 

 

 



Назив организационе јединице 

  

по ЗУП-у ван ЗУП-а, УКУПНО 

У 
извешт

ајном 
периоду 

Из 
претхо

дног 
период

а 

Укупно 

У 
извешт

ајном 
периоду 

Из 
претх
одног 

период
а 

Укупно 

У 
изве
шта
јном 
пери
оду 

Из 
прет
ходно

г 
перио

да 

Укупн
о 

Примље
ни 

предмет
и 

1364 - 1364 1146   1146 2510 0 2510 

Решено 1364   1364     0 0 0 0 

Решено 
ван рока     0     0 0 0 0 

Нереше
но            

(У раду) 
    

Предм
ети 

озакоњ
ења 

   
391 0 391 

Покрену
тих 

жалби 
2   2     0 0 0 0 

Прихваћ
ених  

жалби 
 0   0     0 0 0 0 

 

 

 Статус пријема/експедиције предмета/пошиљки:  

 

 

Година 2018. 2019. 

Примљено и заведено предмета  251 

Експедовала пошиљки 721 1555 

На шалтеру писарнице  примљено је странака.  недељно око 80 

Архивирано је предмета  1090 

 

 

 Статус реализације специфичних процеса 

Процес 
Перформансе процеса које се прате и на основу којих се оцењује 

квалитет (успешност) процеса 

Функција која је 
задужена за 

комуникацију са 
корисницима 

- реализованост плана успостављања односа са окружењем 
- задовољство корисника (анкете, трендови, награде-признања) –
уведене анкете тек у каснијем периоду, у овом није била рађена анкета 
- % усвојених иницијатива од стране грађана-након анкете сагледати 
потребе 
- % усвојених захтева грађана за слободан приступ информацијама-у 

овом периоду није било таквих захтева 
- број евидентираних случајева корупције-није забележен 
- доступност свих предвиђених података 
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Функција 
финансија 

- обезбеђеност потребних и планираних финансијски ресурса  
- усвајање одлуке о буџету у законском року  

Кадровска 
функција 

- кадровска попуњеност 
- реализованост планираних обука 

Функције набавке и 
складиштење 

- реализованост плана набавке 
- број поништених или оспорених поступака набавке 
- квалитет набављеног материјала / услуга исказан кроз број 

рекламација 
- број неусаглашености настао у процесу складиштења 

Управљање 
мерилима 

- прегледаност мерно-контролне опреме 
- редовност реализације периодичних прегледа 

Одржавање         
опреме 

- трошкови превентивног/интервентног одржавања (финансијски) 
- број отворених и затворених радних налога за одржавање опреме 

 

 

Контрола процеса: У претходном периоду редовно се обављао надзор одговорног 

руководиоца (одговорних руководилаца) у реализацији процеса у организационој 

јединици.  Приликом контрола регистроване су најчешће неусаглашености типа рокови 

за завршавање предмета, за које су одговорни руководиоци најчешће покретали 

активности за њихово отклањање на лицу места. Нису регистроване неусаглашености 

за које су направљене службене белешке.  У односу на укупан број реализованих 

услуга проценат реализација услуга у планираном року је око 80%.   

 

Жалбе: Број предмета за које су покренуте жалбе је 2 што износи веома мали 

проценат, а од тога је једна прослеђена другостепеном органу и чека се одговор, а 

друга је решена. 

Корективне и превентивне мере: Број покренутих КПМ у организационој јединициније 

било.  

Реаговање корисника  
 

У овој тачки се даје општи осврт из сваке организационе  јединице и њихово 
мишљење према томе како су испуњавани захтеви корисника / грађана, по 
сагледавању свих околности корисници услуга овог Одељења нису имали већих 
примедби, а стално радимо на побољшању односа корисник-запослени. 

Трендови задовољења корисника (за одређена реаговања) 
Одељење ради у складу са Законима где није увек корисник задовољан резултатом, 
тако да треба радити на овој теми. Сама реч тренд има диван назив у нашем језику, 
тако да тежња да се задовоље потребе корисника мора да има јасно дефинисане мере 
и очекивања. 
      Промене у потребама и очекивањима корисника: 
Очекивања корисника је решавања разних проблема, а има доста захтева који нису из 
домена надлежности Одељења. Због разних околности и специфичности појединих 
захтева, морали смо уложити више ангажовања и напора како би све стране биле 
задовољне. Углавном радимо на томе да на време решимо све захтеве. 
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  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
      
У Одељењу за инспекцијске послове У Одељењу за инспекцијске послове обављају се 
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. 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; послове 
принудног извршења решења, доноси програм и план рада;  води ажурну евиденцију о 
извршним решењима комуналних инспектора, на основу примерака решења и решења о 
извршењу и административно канцеларијске  послове за потребе Одељења. 

 
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  Комуналне инспекције, тако и извршног органа. 

 
 
Комунална инспекција – стални обилазак терена, благовремени рад по пријавама, 
предузимање адекватних и прописаних мера, уз посебно ангажовање на контроли одржавања 
и заузећа јавних површина. Такође је у току пописивање реклама и другог заузећа површине 
јавне намене, а који се извештаји шаљу Управи прихода и Секретаријату, те их је у 
извештајном периоду било 194. 
          Укупан број предмета у раду је 1180 и 41 предмет пренет из 2018.године. Архивирано је 
1140 и 41 из 2018. године. Преглед укупно предузетих мера је следећи: 
 
- сачињени записници                              874 (28 са налогом); 
- контролни записници                                      936; 
- донета решења                                          447; 
- донета решења о извршењу                   238; 
- поднети захтеви судији за прекршаје              98;               
- писмене пријаве грађана                                  93; 
- пријаве од беокома                                            74; 
- усмени налози                                                  390; 
- прекршајни налози                                           320; 
- наплаћено по прекршајним налозима             977.500,000 динара 
- налог за инспекцијски надзор                             2; 
 
Извршни орган – стално присуство на терену у циљу одржавања чистоће на површинама 
јавне намене, 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). 
 
Поступање по налозима Комуналног инспектора: 
 
- у рад је примљено 400 предмета  
- 338 предмета дато ЈП Сурчин на извршење 
- 53 је реализовано од стране власника, док 9 предмета чека на извршење; 
- 251 је реализовано принудним путем – ангажовањем ЈП Сурчин. 
- 87 чека извршењa 
 
 



 24 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ   ПОСЛОВЕ 
 

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Управе градске општине Сурчин 
обављају се послови који се односе на :  
 - Евиденцију, 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.  

- Давање у закуп пословног простора којим управља градска општина Сурчин  
- Послови регистрације стамбених заједница и вођењем централних евиденција истих, 

издавање обавештења о евидентирању стамбених заједница, а по захтевима странака у 
складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда («Службени гласник РС» бр. 
104/16 ).  
  - 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 су се такође обављали и послови пружања правне помоћи грађанима са 
пребивалиштем на територији градске општине до доношења нове Одлуке о организацији 
управе и новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно 
до 01.03.2019. године, а стварно до краја маја ове године. Ови послови  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.  
Што се тиче стања решавања предмета из наведених области, статистички преглед је следећи:  

 
У извештајном периоду, на решавању у овом Oдељењу било је укупно 598 предмета  од чега 
317 управних и 281 вануправних предметa. 
Од укупног броја управних предмета 102 је пренето из претходног периода, 215  је 
новопримљених, док су од вануправних предмета 1 je пренет из претходног периода, а 280 je 
новопримљених. 
 
Стање управних предмета :  

 
Од укупног броја управних предмета решено је укупно 116 предмета, док је 201 предмет 

пренет на рад у наредну годину. 
 Пренети предмети односе се на спровођење поступка експропријације (121), на 

поступак експропријације по чл.10 Закона о експропријацији (4), на решавање по захтевима за 
повраћај одузетог земљишта по основу пољопривредно-земљишног фонда (ПЗФ) (32), те на 
увођење принудне управе стамбеним заједницама (44). 

Разлози за пренос оволиког броја предмета се понављају из године у годину. Осим већ 
познате проблематике са решавањем предмета који се односе на враћање одузетог 
земљишта,у предметима увођења принудне управе стамбеним заједницама касни се из 
разлога што је  регистратор чекао на детаљно упуство у вези са трошковима принудне управе. 
Други разлог лежи у чињеници да на територији ГО Сурчин нема ни један регистрован 
професионални управник, те овај проблем настојимо решити ангажовањем професионалних 
управника са подручја других градских општина. Затим, много предлога за експропријацију је 
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запримљено крајем извештајне године, тако да су сви ови предмети пренети на решавање у 
наредну годину. 

 
Стање вануправних предмета : 
 

У извештајном периоду на решавању у овом Одељењу било је укупно 281 вануправних 
предмета. 

 Од укупног броја вануправних предмета – решено је 279 предмета док су 2 предмета 
пренета за решавање у наредну годину.  

Нерешени предмети чекају на доставу списа предмета из ГО Земун. 
 
Пружање правне помоћи 
  
У периоду од 01.01.- 31.05.2019. године за услуге правне помоћи обратилo се 278 странaкa. 

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

периоду састављани су поднесци у виду, како следи:  

 

 
У овом извештајном периоду Одељење је остварило сарадњу са носиоцима јавних 
овлашћења, другим јединицама локалне самоуправе, државним органима и 
организацијама.Редовно је пружана стручна помоћ странкама у остваривању њихових 

права.Поједини извршиоци из овог Одељења су се истакли у раду Комисија у које су изабрани. 

 

 

1 Предлог за извршење  8 

2 Информација и захтев за поступање  1 

3 Тужба за самостално вршење родитељског права 15 

4 Тужба ради развода брака  7 

5 Приговор  1 

6 Жалба 10 

7 Тужба ради издржавања 24 

8 Противтужба  2 

9 Поднесак  6 

10 Захтев за новчану помоћ  7 

11 Предлог за споразумни развод брака  3 

12 Привремена мера  5 

13 Тужба ради измене пресуде  5 

14 Писана изјава  1 

15 Тужба за потпуно лишење родитељског права  1 

16 Одговор на тужбу  1 

17 Захтев за негу и помоћ другог лица  2 

18 Тужба за накнаду штете  1 

19 Повлачење предлога за извршење  1 

20 Информација и захтев за поступање  1 

21 Кривична пријава  1 

22 Одговор на тужбу  1 

23 Молба   2 

24 Предлог за лишење пословне способности  1 

25 Опомена пред утужење  4 

26 Тужба за самостално вршење родитељског права 13 

27 Споразум о вршењу родитељског права  2 

28 Предлог за лишење родитељског права  1 

   

            УКУПНО: 127 
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  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 градске 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 у управи; 
послове управљања људским ресурсима; стручне послове у поступку запошљавања у 
управи; припрему предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања 
запослених и вођење евиденције о завршеним обукама и другим видовима стручног 
усавршавања; вођење кадровске евиденције запослених; распоређивање запослених; 
престанак 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 запослене; стручне послове за 
Скупштину градске општине,  Председника градске општине и Веће градске општине који се 
односе на обраду аката из надлежности овог Одељења; израду предлога аката из делокруга 
рада Одељења које доносе органи градске општине; издавање потврда о чињеницама о 
којима се води службена eвиденција; давање стручног мишљења за потребе органа управе; 
стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у 
остваривању послова градске општине; старање о изради печата од стране овлашћеног 
субјекта, о датуму, као о и почетку употребе печата са отиском израђеног печата, вођење 
евиденције израђених печата и евиденције запослених у Управи задужених за руковање 
печатом; друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима; 
друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења; послове службе правне 
помоћи за грађане са пребивалиштем или боравиштем на територији ове градске општине, а 
који се односе на пријем грађана и послове пружања општих правних информација, 
попуњавање формулара, састављање јавнобележничких исправа и посредовања у 
решавању спорова, давање усмених правних савета, састављање поднесака, приговора, 
тужби, жалби исправа и других аката и писмена, улагање редовних и ванредних правних 
средстава, одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи и вођење 
евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденције о одлучивању за 
одобравање бесплатне правне помоћи, праћење прописа из своје надлежности као и друге 
послове из делокруга рада пружања правне помоћи; послове пријемне канцеларије, 
писарнице, експедиције поште, распоређивања предмета по органима, посебним 
организационим јединицама и унутрашњим организационим јединицама Управе; овере 
преписа у складу са Законом и послове архиве. 

У оквиру Одељења врше се и послови које је Република Србија поверила Граду 
Београду, а који се обављају у градској 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. 

 

Закони и подзаконска акта у примени у Одељењу за општу управу 
- Закон о запосленима у аутомним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18 и 86/19 – др. 
закон);  

- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење); 

- 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 18/16, 

108/16, 113/17, 95/18, 86/19);  
- Закон о пружању бесплатне правне помоћи („Службени гласник РС“, број 87/18); 
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- 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 – др.закон)       

- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Службени  гласник РС“,  број 36/09 и 32/13); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. Зaкoн, 
101/2016 - др. Зaкoн и 47/18); 

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

99/2011); 
- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број: 72/03- др.закон, 75/03 

– испр.др.закона, 18/04, 101/05-- др.закон, 85/05,  28//11-одлука УС, 36/11 и 104/09- 
др.закон); 

- 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 националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 20/2014- одлука УС, 55/2014 и 47/18); 
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 – 

аутентично тумачење); 
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа  („Службени гласник РС“, број 93/14, 

22/15 и 87/18); 
- 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, 113/17, 3/18-исправка, 
50/18-усклађивање дин.износа, 95/18, 38/2019 - усклађивање дин.износа., 86/2019 и 
90/2019 -испр.);  

- 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); 
- 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, 12/12, 13/17, 23/18, 95/2018 – др.закон и 86/2019 – др.закон);  

- 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, 113/17- др.закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - 
др. закон); 

- 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 службeникa („Службени гласник РС“, бр. 2/19); 
- 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, 66/2014, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19); 

- Посебан колективни уговор за запсолене у јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ број 38/19);  

- Упутсво за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ 
број 15/12 и 88/18); 

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

- Статут Градске општине Сурчин ("Службени лист Града Београда", број 44/08, 12/10, 
39/13, 47/15 и 112/19- пречишћен текст); 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању – (Начелник Управе ГО Сурчин, 

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);     
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- Обједињен правилник о платама, накнадама и другим примањима службеника и 

намештеника у управи градске општине, општинском правобранилаштву градске 

општине и посебним организационим јединицама  градске општине Сурчин – (Начелник 

управе, Број: IV-01-110-00-2/2019 од 20.02.2019 године и Број: IV-01-110-00-9/2019 од 

24.06.2019 године); 

- Обједињен правилник о организацији  и  систематизацији радних места у управи градске 

општине, општинском правобранилаштву градске општине и посебним организационим 

јединицама градске општине Сурчин – (Начелник управе, Број: IV -01- 110-00-1/2019 од  

12.02.2019 године); 

- Правилник о раду – (Веће ГО Сурчин, Број: III-01-020-2/18 од 20.07.2018 године; број: II-

01-020-2/18 од 06.12.2018. године и Број: II-01-020-8/19 од 19.06.2019. године); 

- Одлука о организацији управе и посебних организационих јединица градске општине 

Сурчин – („Службени лист града Београда”, број 14/17, 129/18 и 136/19); 

- Одлука о пружању услуга правне помоћи у градској општини Сурчин  - (Начелник управе, 

Број: IV-01-012-23/2007 од 31.08.2007. године); 

- Пословник о раду жалбене комисије –  (председник Комисије, Број: III-01-031-19/2019 од 

15.03.2019. године; 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду – (Начелник Управе ГО Сурчин, Број: IV – 

01–020–1/2018 од 19.07.2018. године); 

- Правилник о оцењивању службеника запослених у управи градске општине Сурчин, 

(Веће ГО Сурчин, број III–01–06–90–191/2019  од 02.07.2019. године); 

- Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности службеника за штету у Управи 

ГО Сурчин  - (Веће ГО Сурчин, број III–01–020–90–03/2018 од 20.07.2018. 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 (Број: IV-01-012-6/2010 од 27. јануара 2010. 

године); 

- Пословник о раду о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја у управи 

градске општине сурчин, (Број: III-01-110-13/2017 од 23.11.2017. године). 

 

Подзаконска акта и нацрти подзаконских аката израђени у 2019. години 
 

1. Правилник о раду Градске општине Сурчин (Број: III-01- 020-2/18 од 20.07. 2018 године, 
Број:  III-01-06-90-239/18 од 06.12.2018.године, Iброј: II-01-06-90-189/2019 од 
02.07.2019. године); 

2. Обједињен Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине, Општинском правобранилаштву Градске општине и посебним 
организационим јединицама Градске општине Сурчин (Број: IV-01- 110-00-1/2019 од  
12.02. 2019.године,  

3. Обједињени Правилник о платама, накнадама и другим примањима службеника и 
намештеника у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву Градске 
општине и посебним организационим јединицама Градске општине Сурчин (Број: IV -
01- 110-00-2/2019 од  20.02. 2019 године, IV -01- 110-00-9/2019 од  24.06. 2019 
године); 

4. Правилник о оцењивању службеника запослених у Управи Градске општине Сурчин 
(Број: III-01-06-90-191/2019 од 02.07.2019. године); 

5. Статут Градске општине Сурчин ("Службени лист града Београда", број 112/19-
пречишћен текст) 
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6. Нацрт Кадровског плана за 2019.годину и с тим у вези предлог буџета за 2019.годину на 
које је Скупштина градске општине Сурчин  дала сагласност, Број : IV- 01-020-90-
8/2018 од 24.12.2018.године; 

7. Одлука о организацији управе и посебних организационих јединица Градске општине 
Сурчин ( „Службени лист града Београда”, број 14/17, 129/18 и 136/19); 

8. Извештај о раду Одељења за општу управу Управе Градске општине Сурчин за период 
01.01.2019. године до  31.12.2019. године. 
 

По потреби је сачињаван  Извештај 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.  

 

Одељење за општу управу у оквиру административно-техничких послова и у оквиру стручних 
послова обављало је послове који се односе на пријаву и одјаву радника; издавање потврда о 
радном односу; израда месечног извештаја о присутности на раду-карнет; вођење персоналне 
евиденције путем програма за унос и промену података запослених; послове пријема и 
експедиције поште, чување и архивирање предмета из надлежности Одељења; послове овере 
здравствених књижица запослених; вођење кадровске евиденције; израда решења о годишњим 
одморима, плаћеном одсуству, солидарним помоћима; послове израде Плана коришћења 
годишњих одмора у законском року, послове уноса података о кадровима кроз апликацију 
Управљање људским ресурсима; послове вођења и ажурирања јединственог бирачког списка, 
израда дописа органима -  управама о бирачким  списковима, послове уноса за Трезор 
запослених, израду интерних посебних и општих аката, одлука, решења, као и остале стручне 
послове који су у надлежности овог одељења. 
Поред наведеног ово одељење обавља послове који се односе на спровођење избора, вођење 
и ажурирање јединственог бирачког списка и посебног 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, Закон о националним 
саветима националних мањина). 
 
Истичемо да су законски рокови за одржавање избора у току 2020. године (парламентарни, 
локални избори), те Одељење за општу управу предузима мере из своје надлежности како би 
се исти, по расписивању од стране надлежног органа и у складу са календаром обавеза и 
роковником истих који пропише Републичка изборна комисија, одржали у складу са позитивним 
прописима којима је регулисана наведена област. 
 

 
 
Писарница и Архива 
 
Сви поднесци (захтеви, молбе итд.) физичких и правних лица, достављени лично или преко 
поште, биће запримљени у писарници где се разврставају, заводе, достављају на личност, 
достављају надлежном Органу, Одељењу и Кабинету. Достава ће се вршити свакодневно 
преко интерне доставне књиге - дневне  књиге уноса. 
 
Такође ће се вршити евидентирање службених листова, гласника, часописа и рачуна и 
достављају  одговарајућем примаоцу. 
 
Писарница Градске општине Сурчин, по закљученом Уговору са Градском управом града 
Београда обављаће 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 ће бити испуњена. Исто се односи и на 
развођење окончаних предмета.     
 
Архивирање завршених предмета вршиће се непосредно по достављању писарници.  
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Служба за пружање правне помоћи 
 

Влада РС је усвојила Стратегију развоја  система бесплатне правне помоћи у РС којом су 
утврђене смернице и кључни принципи будућег законског и институционалног оквира система 
бесплатне правне помоћи, стратешки правци његовог развоја и општи и посебни циљеви и 
мере за његово остваривање. 

Чланом 67.став 3.устава РС предвиђена је и бесплатна правна помоћ, чије се пружање  уређује 

законом.  

Закон о бесплатној правној помоћи је донет 13.11.2018. године и примењује се од 1. октобра 

2019. године. 

Послове правне помоћи обавља један извршилац у звању самосталног саветника који је 

истовремено и лице са дозволом Министарства правде РС за одлучивање о захтевима за 

одобравање бесплатне правне помоћи. 

Рад службе правне помоћи односиће се на пружање разних врста правне помоћи (питања 
социјалне помоћ, породични односи, измирење обавеза по основу комуналних услуга, порези, 
наслеђе, алиментације, iмовинско-правни односи, мобинг, решења о извршењу, остали 
комунални проблеми – (ујед паса, држање опасних кућих љубимаца и сл.) 

Служба правне помоћи биће задужена за доношење решења о одобравању и одбијању 
бесплатне правне помоћи, као и за непосредно пружање правне помоћи, те ће приоритет рада 
правне помоћи бити  сагледавање и праћење  стварних потреба грађана и  решавање њихових 
захтева на ефикасан и квалитетан  начин уз пуну сарадњу са стручним службама општине.  

У наредном периоду посебна пажња ће се усмерити на подстицање развоја општег правног 
информисања о коришћењу права на бесплатну правну помоћ, подстицање на мирно 
решавање спорова као и стварање услова за развој и унапређење службе правне помоћи. 

 
 
Управљање људским ресурсима 
 
 

У току 2020. године  планирани су послови из описа послова радног места „Управљање 
људским ресурсима“, с тим што је у току ове године планиран и рад на пројекту „Управљање 
људским ресурсима“ – фаза 2, који је добијен на конкурсу спроведеном крајем претходне 2019. 
године.  
 
Календар обавеза, у 2019. години је следећи: оцењивање запослених - најкасније до 15. 
фебруара; израда Извештаја о раду ГО Сурчин -  најкасније до 1. aприла; доношење Плана 
усавршавања запослених - најкасније до 15. маја; креирање, праћење и ажурирање 
Информатора о раду ГО Сурчин - свакодневно; рад на пројекту СКГО-а, у сарадњи са Саветом 
Европе и Европском унијом, „Управљање људским ресурсима“ – фаза 2, децембар 2019. – 
март 2021. године. 
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Извештај о кретању управних предмета из надлежности Одељења 
 

Организациона 
јединица 

Класификаци
они знак 

Нерешено  
из претх. 
пер. 

Примљено  
01.01.-31.12. 
2019.год. 

Укупно Решено Нерешено 

IV-02 04 0 11 11 10 1 

IV-02 11 0 1 1 1 0 

IV-02 112 1 98 99 99 0 

IV-02 114 0 1 1 1 0 

IV-02 116 0 2 2 2 0 

IV-02 118 1 8 9 9 0 

IV-02 119 0 71 71 71 0 

IV-02 120 1 101 102 102 0 

IV-02 130 1 3 4 4 0 

IV-02 131 1 389 390 389 1 

IV-02 132 0 84 84 84 0 

IV-02 152 0 2 2 2 0 

Укупно  5 771 776 774 2 

 
 

Извештај о кретању вануправних предмета из надлежности Одељења 

Организациона 
јединица 

Класификаци
они знак 

Нерешено  
из 
претодног 
периода 

Примљено  
01.01.-31.12. 
2019. године 

Укупно Решено Нерешено 

IV-02 04 80 35 115 92 23 
IV-02 06 0 9 9 9 0 

IV-02 012 0 3 3 3 0 

IV-02 024 0 1 1 1 0 

IV-02 031 1 86 87 86 1 

IV-02 035 0 14 14 14 0 

IV-02 037 0 14 14 14 0 

IV-02 11 0 2 2 2 0 

IV-02 110 0 5 5 5 0 

IV-02 111 0 25 25 23 2 

IV-02 112 0 16 16 16 0 

IV-02 119 0 1 1 1 0 

IV-02 120 0 13 13 13 0 

IV-02 130 8 119 127 117 10 

IV-02 131 0 1 1 1 0 
IV-02 152 1 6 7 7 0 
IV-02 208 (JБС) 0 3611 3611 3611 0 

IV-02 208(потврде 
JБС) 

0 0 0 0 0 

IV-02 208 (ПБС) 0 388 388 388 0 

IV-02 208(потврде 0 0 0 0 0 
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Писарница 
 
 
 

Достављање аката у рад у периоду од  01.01.2019. године до 31.12.2019. године 

Помоћна евиденција 882 

Књига експедоване поште Секрет. за заш. животне средине 21 

Дневна књига свих уноса кроз аутоматску обраду података 26691 

Укупно 27594 

 
 
 

Евиденција предмета аутоматском обрадом предмета 
у периоду од  01.01.2019. године до 31.12.2019. године 

Картон за доставу службених листова и часописа 184 

Евиденција рачуна 2791 
Предмети на реверс 717 
Скенирано предмета 6817 
Дневни извештај уноса 26691 
Разведени предмети 8167 

Експедована пошта 16575 
Укупно 61942 
 

 
 
 
 

Евиденција предмета у писарници ГО Сурчин за Градску управу града Београда у 
периоду од  01.01.2019. године до 31.12.2019. године 
За потребе Секретаријата за управу (послови матичара) – скраћени 
деловодник 

324 

За потребе Секретаријата за управу (послови матичара)  441 
За потребе Секретаријата за финансије -Управа јавних прихода, Одељење 
Сурчин –  
 

5252 

За потребе Секретаријата за за финансије -Управа јавних прихода, Одељење 
Сурчин – попис аката 

227 

Укупно 6244 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПБС) 

IV-02 351 0 1 1 1 0 

IV-02 401 0 2 2 2 0 

Укупно  90 4353 4442 4416 26 
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Број  запослених на неодређено и одређено време у Управи Градске општине Сурчин по 
унутрашњим организационим јединицама и стручној спреми  у 2019. години 

 
 
 

БРО
Ј РМ 

БРОЈ 
СЛУЖ 
који 

тренутн
о раде 

БРО
Ј РМ 
ПО 

ВРС
ТИ и 
опис

у 

РЕДН
И 

БРОЈ 
РМ У 
СИСТ
ЕМАТ
ИЗАЦ
ИЈИ 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ЗВАЊЕ БРОЈ 
ИЗВРШ
ИЛАЦА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1 1 1 1.1. Начелник Управе положај у првој 
групи 

1 Татјана Ракић 

2 2 2 1.2. Заменик начелника Управе положај у 
другој групи 

1 Дарко Павличић 

3 3 3 1.3. Пословни секретар начелника Управе млађи 
сарадник 

1 Маријана Плеша 

4 4 4 2.1.4. Начелник Одељења за општу управу самостални 
саветник 

1 Бојан Вукеновић 

5  5 2.2.5. Послови радних  односа и вођење кадровске 
евиденције 

Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

6 5 6 2.3.6. Управљање људским ресурсима  Саветник. 1 Јован Матић 

7 6 7 2.4.7. Пружање  правне помоћи  I самостални 
саветник 

1 Биљана Дракула 

8  8 2.5.8. Пружање правне помоћи  II Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

9 7 9 2.6.9. Канцеларијски и административни  послови 
персоналне евиденције и ажурирања бирачког 
списка 

виши 
референт 

2 Светлана Филиповић   

10 8 9 Љубиша Павловић 

11 9 10 2.7.10. Координатор писарнице и архиве виши 
референт 

1 Десанка Покрајац 

12 10 11 2.8.11. Послови пријемне  канцеларије виши 
референт 

2 Милетић Зорана  

13 11 11 Арсић Вера 

14 12 12 2.9.12. Завођење и развођење предмета виши 
референт 

2 Марковић Сандра  

15 13 12 Манојловић Гордана 

16 14 13 2.10.13
. 

Пријем, прегледање, евидентирање и 
експедиција поште и поднесака 

виши 
референт 

1 Божић Ивана 

17 15 14 2.11.14
. 

Послови архивирања предмета и аката виши 
референт 

2 Маја Гајић   

18 16 14 Мира Милошевић 

19 17 15 3.1.15. Начелник Одељења за инспекцијске послове самостални 
саветник 

1 Башкаловић Бранко 

20 18 16 3.2.16. Комунални инспектор  I Саветник. 4 Милисављевић Миљан    

21 19 16 Јовановић Драган - Сања 
Мајкић на одређено време 
до повратка одсутног 
запсоленог 

22 20 16 Цветиновић Снежана    

23 21 16 Ерцег Милош 

24 22 17 3.3.17. Комунални инспектор  II млађи 
саветник 

1 Тишма Јован 

25 23 18 3.4.18. Управно правни послови самостални 
саветник 

1 Чабрић Милан 

26 24 19 3.5.19. Послови извршења решења комуналне 
инспекције 

виши 
референт 

1 Жигић Живко 

27 25 20 3.6.20. Административно- канцеларијски послови виши 
референт 

1 Шујдовић Јелена 

28 26 21 4.1.21. Начелник Одељења за имовинско-правне и 
стамбене послове  

самостални 
саветник 

1 Борислав Будалић 

29 27 22 4.2.22. Имовинско правни и стамбени послови I  самостални 
саветник 

1 Угарковић Дарко 

30 28 23 4.3.23. Имовинско правни и стамбени послови II Саветник. 1 Јањић Драган 

31  24 4.4.24. Имовинско - правни послови управљања 
имовином 

Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

32  25 4.5.25. Имовинско - правни послови управљања 
пословним простором 

млађи 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

33 29 26 4.6.26. Стручно - технички послови управљања 
имовином 

Саветник. 2 Поповић Тијана  

34 30 26 УПРАЖЊЕНО 

35  27 4.7.27. Геометар - Послови идентификације и 
евиденције имовине 

млађи 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

36 31 28 4.8.28. Геометар сарадник 1 Радовић Митар 

37 32 29 4.9.29. Послови управљања пословним простором и 
евиденције имовине 

сарадник 1 Вујић Вукасовић Зорица 

38 33 30 4.10.30
. 

Административно- канцеларијски послови  виши 
референт 

1 Костић Вукица 
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39 34 31 5.1.31. Начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и   
комуналне послове 

самостални 
саветник 

1 Тошић Добринка 

40 35 32 5.2.32. Урбанистичко- грађевински послови и вођење 
регистра обједињених процедура 

самостални 
саветник 

1 Живковић Сања 

41  33 5.3.33. Урбанистичко- грађевински послови Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

42 36 34 5.4.34. Сарадник са имаоцима јавних овлашђења и упис 
права својине на изграђеном објекту 

млађи 
саветник  

2 Салатић Бојана 

43  34 УПРАЖЊЕНО 

44 37 35 5.5.35. Стручно-оперативни послови  у области 
грађевинарства 

Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

45 38 36 5.6.36. Управно-правни послови  I самостални 
саветник 

1 Срдановић Марко 

46 39 37 5.7.37. Управно-правни послови II Саветник. 2 Милетић Драгана 

47  37 УПРАЖЊЕНО 

48 40 38 5.8.38. Оперативни и припремни послови коришћења 
јавних површина 

млађи 
сарадник 

1 Митровић Славица 

49 41 39 5.9.39. Административно-технички  послови озакоњења виши 
референт 

2 Јовановић Снежана  

50 42 39 Карас Ивана 

51  40 5.10.40
. 

Административно-канцеларијски  послови   виши 
референт 

3 УПРАЖЊЕНО 

52 43 40 Марковић Јелена     

53 44 40 Дачић Небојша 

54 45 41 6.1.41. Начелник Одељења за друштвене делатности самостални 
саветник 

1 Сања Караџић 

55  42 6.2.42. Послови утврђивања права на борачко-
инвалидску заштиту 

Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

56 46 43 6.3.43. Послови обрачуна, исплате и ликвидатуре у 
области борачко-инвалидске заштите 

млађи 
саветник 

1 Цветковић Катарина 

57 47 44 6.4.44. Координатор канцеларије за младе Саветник. 1 Рајка Велага 

58 48 45 6.5.45. Послови сарадње са организацијама цивилног 
друштва 

млађи 
саветник 

1 Вуковић Гордана 

59 49 46 6.6.46. Правни послови и послови сарадње са 
организацијама цивилног друштва 

млађи 
саветник 

1 Мрконић Микша Тања 

60 50 47 6.7.47. Послови образовања, људских права и 
социјалне заштите 

виши 
референт 

2 Частван Мирјана    

61 51 47 Јовановић Весна   

62 52 48 6.8.48. Послови повереништва за избегла и расељена 
лица 

виши 
референт 

2 Миловановић Драгица   

63 53 48 Михајловић Драгана     

64 54 49 7.1.49. Начелник Одељења за финансије самостални 
саветник 

1 Биљана Бранковић 

65  50 7.2.50. Аналитичар буџета и финансијско планирање   самостални 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

66 55 51 7.3.51. Послови буџета Саветник. 2 Николић Милан     

67 56 51 Убавић Зорица 

68  52 7.4.52. Трезорско пословање I самостални 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

69 57 53 7.5.53. Трезорско пословање II Саветник. 1 Давидовић Душан 

70 58 54 7.6.54. Главни књиговођа - контиста главне књиге 
трезора 

Саветник. 1 Љубинковић Љубица 

71 59 55 7.7.55. Послови ликвидатуре Саветник. 1 Филиповић Дарко 

72 60 56 7.8.56. Рачуноводствени послови – ликвидатор плата млађи 
саветник 

2 Жигић Ирена 

73 61 56 Гајдош Андријана 

74 62 57 7.9.57. Књиговодствене евиденције и послови 
трансфера 

млађи 
сарадник 

1 Вујановић Бојана 

75 63 58 7.10.58
. 

Послови обрачуна и евиденције  основних 
средстава 

млађи 
саветник 

1 Жигић Анђелка 

76 64 59 7.11.59
. 

Послови јавних набавки самостални 
саветник 

1 Николић Јасмина 

77  60 7.12.60
. 

Правни послови јавних набавки Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 

78 65 61 7.13.61
. 

Службеник за јавне набавке млађи 
саветник 

1 Јелена Јанковић 

79 66 62 7.14.62
. 

Административно- канцеларијски послови виши 
референт 

1 УПРАЖЊЕНО 

80 67 63 8.1.63. Начелник Одељења за локално економски развој самостални 
саветник 

1 Александра Јелисијевић 
Глигорић 

81 68 64 8.1.64. Послови економског развоја и управљања 
пројектима 

самостални 
саветник 

2 УПРАЖЊЕНО 

82  64  УПРАЖЊЕНО 

83 69 65 8.3.65. Послови вођења јавних и капиталних 
инвестиција 

Саветник. 2 Попојић Слађан 

84  65 УПРАЖЊЕНО 

85 70 66 8.4.66. Послови економског развоја  I Саветник. 2 Аћимовић Тања  

86 71 66 Јанковић Пауновић 
Драгана 

87 72 67 8.5.67. Послови економског развоја  II млађи 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

88  68 8.6.68. Финансијски послови јавних и капиталних 
инвестиција 

Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО 
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89 73 69 8.7.69. Послови одрживог развоја пољопривреде  Саветник. 1 Јакшић Верица 

90 74 70 8.8.70. Послови привреде и пољопривреде Саветник. 1 Јовановић Миленко 

91 75 71 9.1.71. Шеф службе за скупштинске и заједничке  
послове 

самостални 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

92  72 9.2.72. Правни послови за органе општине самостални 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

93 76 73 9.3.73. Послови Скупштине и Већа Саветник. 1 Ердељан Ненад 

94 77 74 9.4.74. Пословни секретар Саветник. 1 Јоцковић Мирјана 

95 78 75 9.5.75. Административно- канцеларијски  послови за 
потребе органа општине 

виши 
референт 

1 Вулета Денис 

96 79 76 9.6.76. Послови поступања по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја и 
послови информисања 

Саветник. 1 Кабић Дракулић Љубица 

97 80 77 9.7.77. Послови планирања одбране, ванредних 
ситуација и  безбедности и здравља на раду 
запослених   

млађи 
саветник 

1 Мељанац Марина 

98 81 78 9.8.78. Административно- канцеларијски послови и 
послови заштите од пожара 

виши 
референт 

1 Данијела Живковић 

99 82 79 9.9.79. Административно- канцеларијски послови за 
потребе савета месних заједница 

виши 
референт 

1 Ђорић Игор 

100 83 80 9.10.80
. 

Возач моторног возила Намештеник – 
четврта врста  

2 Добрић Слађан 

101  80 УПРАЖЊЕНО 

102 84 81 9.11.81
. 

Магационер 
 

Намештеник – 
четврта врста  

1 Ђурђевић Бранислав 

103  82 9.12.82
. 

Послови одржавања уређаја и инсталација – 
Домар 

Намештеник – 
четврта врста 
радних места 

1 УПРАЖЊЕНО 

103 83  УКУ
ПНО 

    

    ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ    

104  83  Интерни ревизор Самостални 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО 

105 84  КАБИ
НЕТ 

ПРЕД
СЕДН
ИКА 
(на 

одређ
ено 

време
) 

Помоћник председника Функционер 3 Гагић Срђан 

106 85  Милисав Марковић 

107 86  Глушчевић Маријана 

108    Шеф кабинета Саветник. 1 Привремено распоређена 
Тијана Поповић 

109    Послови протокола Саветник. 1 Привремено распоређена 
Тања Аћимовић 

110    Послови односа са јавношћу млађи 
саветник 

1 УПРАЖЊЕНО – на 
одређено време 

111    Пословни секретар у Кабинету председника Саветник. 1 УПРАЖЊЕНО – на 
одређено време 

112    Канцеларијски послови виши 
референт 

1 УПРАЖЊЕНО – на 
одређено време 

 

 

 

Управа Градске општине Сурчин запошљава још три лица са инвалидитетом по основу уговора 

о раду и то Ирену Ђурђевић, Николу Царана и Милоша Сретковића. Радни однос мирује за 

следеће службенике: Дамјановић Родић Зорица, Милошевић Бранко, Шишовић Миљан, Весна 

Тепшић и Ћирјак Душан. 
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ОДЕЉЕЊА / 

СТРУЧНА 
СПРЕМА 

 
III степен 

 
IV степен 180 

ЕСП бодова 
240 ЕСП 
бодова 

Општа управа   
10 

 
0 

 
3 

Инспекцијски послови   
2 

 
0 

 
7 

Имовинско-правни и 
стамбени послови 

 
1 2 4 

Урбанизам, 
грађевински и 
комунални послови 

 
5 1 4 

Друштвене 
делатности 

 
4 0 5 

Финансије 
 

0 1 11 

Локално економски 
развој 

 
0 0 6 

Служба за 
скупштинске и 
заједничке послове 

2 3 0 4 

Канцеларија 
начелника Управе 

 
0 1 0 

На одређено 
 

0 0 2 

 
 

 
      

 

УПРАВА   

ЗВАЊА 
БРОЈ  

РАДНИХ 
МЕСТА  

БРОЈ 
ЗАПОСЛ

ЕНИХ 

Службеник на 
положају 1 1 

I група 

Службеник на 
положају 1 1 

II група 

Самостални 
саветник 

19 15 

Саветник 33 23 

Млађи саветник 14 11 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 26 25 

Намештеник - 4 
врста радних места 

4 2 

УКУПНО: 103 83 

КАБИНЕТ   

ЗВАЊА 

БРОЈ  
РАДНИХ 
МЕСТА  

БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Постављено 
лице/функционер 3 3 

Самостални саветник 0 0 

Саветник 3 0 

Млађи саветник 1 0 

Виши референт 1 0 

УКУПНО: 

8 3 
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ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

 
 

 
 

 
ЗВАЊА 

БРОЈ радних 
места 

БРОЈ 
запослених 

 
Самостални саветник 

1 0 

УКУПНО 1 0 

 
 

 
 

 
 
 

Извештај о броју решених управних предмета у Управи ГО Сурчин 
за  период од 01.01.2019. године  до  31.12.2019. године 

 

Организационе 
јединице 

Класификациони 
знак 

Нерешено  
претх. пер. 

Примљено  
01.01.-

31.12.2019.годин
е 

Укупно Решено Нерешен
о 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

IV-03 355 52 941 993 978 15 

Укупно  52 941 993 978 15 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

IV-04 360 0 23 23 15 8 

IV-04 461 0 2 2 2 0 

IV-04 462 23 1 24 1 23 

IV-04 463 5 17 22 17 5 

IV-04 464 1 5 6 5 1 

IV-04 465 11 192 203 40 163 

IV-04 955 0 44 44 43 1 

Укупно  40 284 324 123 201 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

IV-05 350 0 0 0 0 0 

IV-05 351 9203 109 9312 29 9283 

IV-05 352 9 11 20 0 20 

Укупно  9212 120 9333 29 9303 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

IV-06 512 0 1 1 1 0 

IV-06 580 6 85 91 76 15 

IV-06 610 0 1 1 0 1 

Укупно  6 87 93 77 16 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

IV-02 11 0 1 1 1 0 

IV-02 04 0 11 11 10 1 

IV-02 013 0 0 0 0 0 

IV-02 112 1 98 99 99 0 

IV-02 114 0 1 1 1 0 

IV-02 116 0 2 2 2 0 

IV-02 118 1 8 9 9 0 

IV-02 119 0 71 71 71 0 

IV-02 120 1 101 102 102 0 

IV-02 130 1 3 4 4 0 

IV-02 131 1 389 390 390 0 

IV-02 132 0 84 84 83 1 

IV-02 152 0 2 2 2 0 

Укупно  5 771 776 774 2 
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ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН 
ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2019. године ДО  31.12.2019. године 

 
 

Организационе 
јединице 

Класификациони 
знак 

Нерешено  
претх.пер.  

Примљено 01.01.-
31.12.2019. 

Укупно Решено Нерешено 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО СУРЧИН 

IV-01 04 7 92 99 81 18 

IV-01 25 0 1 1 1 0 

IV-01 011 0 1 1 1 0 

IV-01 06 1 4 5 4 1 

IV-01 012 19 97 116 97 19 

IV-01 013 0 2 2 2 0 

IV-01 020 0 2 2 1 1 

IV-01 024 0 1 1 1 0 

IV-01 031 2 27 29 26 3 

IV-01 035 0 1 1 1 0 

IV-01 038 2 0 2 0 2 

IV-01 070 1 2 3 2 1 

IV-01 110 1 0 1 0 1 

IV-01 111 1 4 5 4 1 

IV-01 116 2 0 2 0 2 

IV-01 119 0 1 1 1 0 

IV-01 208 1 0 1 0 1 

IV-01 352 0 3 3 3 0 

IV-01 361 0 1 1 1 0 

IV-01 400 3 7 10 6 4 

IV-01 401 6 280 286 251 35 

IV-01 633 0 1 1 1 0 

Укупно  44 530 573 484 89 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  

IV-02 04 80 35 115 92 23 

IV-02 06 0 9 9 9 0 

IV-02 012 0 3 3 3 0 

IV-02 024 0 1 1 1 0 

IV-02 031 1 86 87 86 1 

IV-02 035 0 14 14 14 0 

IV-02 037 0 14 14 14 0 

IV-02 11 0 2 2 2 0 

IV-02 110 0 5 5 5 0 

IV-02 111 0 25 25 23 2 

IV-02 112 0 16 16 16 0 

IV-02 119 0 1 1 1 0 

IV-02 120 0 13 13 13 0 

IV-02 130 8 119 127 127 0 

IV-02 131 0 1 1 1 0 

IV-02 152 1 6 7 7 0 

IV-02 208 (JБС) 0 3611 3611 3611 0 

Укупно 
управних  
предмета у 
Управи 

 93165 2203 11518 1981 9537 
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IV-02 208(потврде JБС) 0 0 0 0 0 

IV-02 208 (ПБС) 0 388 388 388 0 

IV-02 208(потврде ПБС) 0 0 0 0 0 

IV-02 351 0 1 1 1 0 

IV-02 401 0 2 2 2 0 

Укупно  90 4353 4442 4416 26 

 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

IV-03 04 0 3 3 3 0 

IV-03 031 2 1 3 1 2 

IV-03 352 0 2 2 1 1 

IV-03 355 0 238 238 236 2 

IV-03 354 1 2 3 2 1 

Укупно  3 243 249 243 6 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
(ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ – назив по Обједињеном Правилнику 
организацији  и  систематизацији радних места 

у  управи градске општине, општинском правобранилаштву  
градске општине  и 

посебним организационим јединицама градске општине Сурчин) 

IV-04 031 1 1 2 0 2 

IV-04 361 0 11 11 8 3 

IV-04 360 0 8 8 7 1 

IV-04 461 0 10 10 10 0 

IV-04 462 5 49 54 45 9 

IV-04 463 10 96 106 77 29 

IV-04 464 0 1 1 0 1 

IV-04 465 0 16 16 11 5 

IV-04 04 -правна помоћ 0 178 178 178 0 

IV-04 711 0 4 4 4 0 

IV-04 952 0 1 1 0 1 

IV-04 955 1 18 19 18 1 

Укупно  19 394 410 358 52 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 04 0 2 2 0 2 

IV-05 031 1 1 2 0 2 

IV-05 350 60 776 836 788 48 

IV-05 344 0 1 1 1 0 

IV-05 351 377 389 766 390 376 

IV-05 352 5 31 36 13 23 

 401 0 1 1 0 1 

Укупно  443 1201 1644 1192 452 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
(ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ - назив по Обједињеном Правилнику 
организацији  и  систематизацији радних места 

у  управи градске општине, општинском правобранилаштву ) 

IV-06 61 0 2 2 1 1 

IV-06 66 0 1 1 1 0 

IV-06 04 0 4 4 4 0 

IV-06 012 3 3 6 4 2 

IV-06 020 0 1 1 0 1 

IV-06 015 6 1 7 1 6 

IV-06 024 2 24 26 20 6 

IV-06 031 1 1 2 0 2 

IV-06 052 0 1 1 0 1 

IV-06 170 0 7 7 6 1 
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IV-06 217 0 1 1 1 0 

IV-06 220 0 1 1 1 0 

IV-06 320 1 2 3 3 0 

IV-06 401 0 38 38 34 4 

IV-06 501 1 16 17 17 0 

IV-06 553 2 51 53 48 5 

IV-06 580 4 158 162 157 5 

IV-06 610 12 161 173 165 8 

IV-06 670 2 1 3 2 1 

IV-06 561 6 77 83 61 22 

Укупно  40 551 591 526 65 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

IV-07 024 0 1 1 0 1 

IV-07 031 0 1 1 1 0 

IV-07 120 1 3 4 4 0 

IV-07 400 2 6 8 5 3 

IV-07 401 6 328 334 251 83 

IV-07 553 0 2 2 2 0 

IV-07 403 1 93 94 89 5 

IV-07 404 10 136 146 63 83 

Укупно  20 570 590 415 175 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

IV-08 020 0 1 1 1 0 

IV-08 04 0 1 1 1 0 

IV-08 10 0 1 1 1 0 

IV-08 320 0 16 16 16 0 

IV-08 401 0 1 1 1 0 

IV-08 501 0 15 15 14 1 

Укупно  0 35 35 34 1 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

IV-09 012 0 2 2 2 0 

IV-09 031 0 1 1 1 0 

IV-09 165 0 1 1 1 0 

IV-09 217 0 10 10 7 3 

IV-09 352 0 1 1 1 0 

Укупно  0 15 15 12 3 

Укупно 
вануправних 
пред.у Управи 

 660 7895 8549 7688 861 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

           У Одељењу за финансије обављају се послови: планирања,припремања и 
израде нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању 
градске општине; учешће у изради програмских информација за буџет, припремање 
упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и 
индиректних буџетских корисника; израда предлога финансијских планова директних 
буџетских корисника и измена тих планова; израда периодичних извештаја о извршењу 
буџета; израда периодичних извештаја за директне кориснике буџета, израда 
тромесечних квота за извршење буџета; праћење извршавања квота и израда захтева 
за промене  квота,  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 за интерне и екстерне потребе; израда 
кварталних извештаја о усклађености пословања јавних предузећа чији је оснивач 
општина, 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; израда извештаја о учинцима 
програмског буџета, учешће у изради плана јавних инвестиција, 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; 
усаглашавање обавеза и потраживања путем ИОС-а; припрема информација за објављивање 

на сајту градске 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; стручни, 
административни и технички послови у вези са поступцима набавки за потребе градске 
општине у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; послови који се 
односе на припрему израду интерних нормативних аката из  области јавних набавки и других 
области деловања Одељења, прати поступак јавних набавки; сарађује са органима и 
организацијама који у оквиру своје надлежости примењују прописе из области јавних набавки. 
У оквиру Одељења врши се и издавање потврда о чињеницама о којима се води службена 
eвиденција; праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа, као и други 
послови у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине. 

БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И  ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

1. БУЏЕТСКО  ПЛАНИРАЊЕ 
 

     Током   2019.године  било je две   измене  Одлуке о буџету ГО Сурчин за 
2019.годину . 
         Прва   Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Сурчин за 2019. 
годину,усвојена је на седници Скупштине општине Сурчин која је одржана 26.09.2019. 
године  под бројем I–01–06–90-232/2019. Рађена је на основу Одлуке о изменама и 
допуни  одлуке о утврђивању  обима средстава за вршење послова Града и градских 
општина и одређивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 
2019. години број 4-415/19-С од 25.07.2019.године. 
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          Овом одлуком износ буџетских средстава није промењен, а оквир за  потрошњу  
се увећава  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  824.000,00; 

- добровољних  трансфера од физичких и правних лица које је остварила 
Установа културе Сурчин у износу од 160.000,00; 

- планираних трансферних средстава од града  на име уређења атарских 
путева у износу од 5.000.000,00; 

- трансферних средстава које је остварила Установа културе Сурчин на име 
извршавања пројеката у износу од 3.267.446,00 ;  

- сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 237.000,00 
; 

- износ процењених прихода од Комесаријата за избегла и расељена лица у 
износу од 10.000.000,00; 

- износ процењених прихода од Секретаријaта за саобраћај у износу од 
3.000.000,00 динара; 

- износ неутрошених  пренетих  средстава из 2018. године у износу 
477.614.237,57 динара, 

             тако да се укупан оквир за потрошњу  повећава на   1.121.828.110,57 динара.  
 
Друга измена је донета у новембру месецу 2019.године и овом одлуком је измењен 
само члан 33.одлуке,који је предефинисао проценат добити који су јавна предузећа у 
обавези да уплате оснивачу. 
У складу са законском обавезом,у јануару месецу су урађени сви финансијски планови 
директних и индиректних корисника- Веће,Скупштина,Управа и Правобранилаштво  и  9 
месних  заједница поштујући усвојену Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2019. годину . 
Током 2019.године донето је 12 решења о употреби текуће буџетске резерве и 8 
решења о промени апропријације.  Сва решења су достављана Управи за трезор. 
У току 2019.године  за Управу ГО Сурчин је урађено 25 измена финансијског плана за 
2019.годину, 3  за Правобранилаштво ,6  измена  за Веће и Председника и 3 измене 
финансијског плана Скупштине .   
Са изменама финансијских планова,вршена је и измена пратећих образаца 
програмског буџета.  
Све промене су редовно ажуриране у софтверском пакету за вођење буџетског 
рачуноводства.  
Рађене су  квоте за извршавање финансијских планова за све кориснике буџета  и 
приликом  вишеструког  мењања  квота на свим нивоима , код свих директних и 
индиректних корисника буџета општине,поштована је прописана процедура .  
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.   
Урађен је План родно-одговорног буџетирања за 2020.годину у складу са законском 
обавезом . 
Урађен је грађански буџет за 2019.годину и објављен на сајту . 
Урађен је полугодишњи извештај о учинку програмског буџета ,као и Предлози 
финансијских планова директних корисника буџета за 2020.годину .  
У децембру месецу 2019.године,урађена је и Одлука о буџету ГО Сурчин за 
2020.годину. По први пут урађена Јавна расправа о нацрту буџета ГО Сурчин за 
2020.годину . Тим поводом Начелница Одељења гостовала на Студио Б и 
представљала одлуку о буџету .   
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 Урађени су финансијски планови свих директних корисника за 2020.годину. Урађени 
сви финансијски планови месних заједница за 2020.годину.  
 

2. БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Сваког месеца се раде бројни извештаји  Граду Београду,Управи за трезор и 
Министарству финансија: 

- До 5.ог у месецу Управи за трезор се достављао 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 су се достављали 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 су се достављали Граду Београду до 15-ог у месецу за претходни 
месец. 

- Обрасци СБ-П и СБ-Р су се достављали  сваког месеца Граду Београду до 15-ог у 
месецу у апликацији БПЦ . 

- Сваког месеца се радио 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 
2019.години је урађено 4 ова извештаја ( за четврти квартал 2018. и прва три  квартала  
2019.године).  

- Сваког месеца су се на захтев Секретаријата за финансије града Београда радили 
извештаји о стању обавеза за управу и сва јавна предузећа. 

- Сваког четвртка се радио недељни извештај о приходима и расходима,према захтеву 
Секретаријата за финансије града Београда. 

- До 15.  у месецу су  се радили Извештаји о приходима и расходима,као и о обавезама 
локалних буџета и јавних предузећа основаних од стране јединица локалне самоуправе-
Секретаријату за финансије на консолидацију  

- Извештаји  о инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора 
локалне власти – достављали  су се до 5.у месецу Министарству финансија,Управа за 
трезор . 
 

За све  директне кориснике буџета рађени сви квартални извештаји о извршењу 
прихода и расхода  на Обрасцима 5. 
Ради повећања транспарентности буџета,почет рад на месечном извештавању о 
извршењу буџета( и прихода и расхода) на 6-цифреном нивоу  . Извештаји урађени за 
друго полугодиште 2019.године . Све објављено на сајту ГО Сурчин .  
Врши се праћење утрошка наменских средстава од Града Београда и Комесаријата за 
избегла и расељена лица и редовно се шаљу извештаји о утрошку. 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Послови везани за израду плана јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује, за 2019. годину  

У периоду 01.01-31.12.2019. године донете су следеће одлуке: 
- Одлука о усвајању плана јавних набавки Градске општине Сурчин за 2019. годину 

број IV-07-400-1/2019 од 08.01.2019. године 
- Одлука о првој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-07-

400-1/2019 -1 од 07.02.2019. године 
- Одлука о другој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-07-

400-1/2019-2 од 23.04.2019. године 
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- Одлука о трећој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-07-
400-1/2019 -3 од 07.06.2019. године 

- Одлука о четвртој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-
07-400-1/2019 -4 од 20.06.2019. године 

- Одлука о петој измени плана набавки Градске општине Сурчин број IV-07-400-
1/2019 -5 од 17.07.2019. године 

- Одлука о шестој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-
07-400-1/2019 -6 од 08.08.2019. године 

- Одлука о седмој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-
07-400-1/2019 -7 од 11.09.2019. године 

- Одлука о осмој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-07-
400-1/2019 -8 од 01.10.2019. године 

- Одлука о деветој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-
07-400-1/2019-9 од 25.11.2019. године 

- Одлука о десетој измени плана јавних набавки Градске општине Сурчин број IV-
07-400-1/2019 -10 од 11.12.2019. године 

- Одлука о усвајању плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује, Градске општине Сурчин за 2019. годину број IV-07-400-5/2019 од 
23.01.2019. године 

- Одлука о првој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-1 од 22.03.2019. године 

- Одлука о другој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-2 од 10.05.2019. године 

- Одлука о трећој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-3 од 10.06.2019. године 

- Одлука о четвртој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-4 од 20.06.2019. године 

- Одлука о петој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-5 од 09.08.2019. године 

- Одлука о шестој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-6 од 16.08.2019. године 

- Одлука о седмој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-7 од 20.09.2019. године 

- Одлука о осмој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-8 од 02.10.2019. године 

- Одлука о деветој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-9 од 19.11.2019. године 

- Одлука о десетој измени плана набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује Градске општине Сурчин број IV-07-400-5/2019-10 од 20.12.2019. 
године 
 

У складу са Законом, план јавних набавки и измене плана јавних набавки објављене су 
на Порталу јавних набавки. 
 

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 
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- 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 2018. године, напред наведени обрасци достављени су  дана 
10.01.2019. године. 
За први квартал 2019. године, напред наведени обрасци достављени су дана 
10.04.2019. године. 
За други квартал 2019. године, напред наведени обрасци достављени су дана 
10.07.2019. године. 
За трећи квартал 2019. године, напред наведени обрасци достављени су дана 
10.10.2019. 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 
преговарачког поступка без објављивања јавног позива 

 

Ред 
Бр. 

Назив акта Укупан 
број 

1. Захтев за покретање поступка јавне набавке 57 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке 57 

3. Решење о образовању комисије 57 

4. Изјава о одсуству сукоба интереса чланова комисије 57 

5. Позив за подношење понуда- сачињавање  и објављивање 
на Порталу јавних набавки  и интернет страници 
наручиоца 

57 

6. Позив за подношење понуда-на основу оквирног споразума / 

7. Позив за подношење понуда- сачињавање  и достављање 
понуђачу у преговарачком поступку 

4 

8. Решење о именовању лица за израду техничке 
спецификације  

57 

9. Позив за подношење понуда- сачињавање  и објављивање 
у Службеном гласнику РС 

12 

10. Обавештење о покретању преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда 

4 

11.  Конкурсна документација - израда  и објављивање на 
Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца 

57 

12. Измена конкурсне документације  и објављивање измена 
на Порталу јавних набавки  и интернет страници 
наручиоца 

27 

13. Додатна објашњења конкурсне документације по члану 63. 
Закона и објављивање на Порталу јавних набавки  и 
интернет страници наручиоца 

20 

14. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  и 
објављивање обавештења на Порталу јавних набавки  и 
интернет страници наручиоца 

12 

15. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда- 
сачињавање  и објављивање у Службеном гласнику РС 

2 

16. Вођење записника о отварању понуда и достављање 
фотокопије записника понуђачима 

57 
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17. Додатна објашњења по члану 93. Закона-упућивање 
понуђачима 

2 

18. Извештај комисије о стручној оцени понуда 57 

19. Одлука о додели уговора/закључењу оквирног споразума- 
Израда и објављивање на порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 

55 

20. Уговор/оквирни споразум 65 

21. Наруџбеница/уговор по основу оквирног споразума 24 

22. Решење о именовању лица одговорних за праћење 
реализације уговора 

66 

23. Обавештење о закљученом уговору/оквирном споразуму и 
објављивање обавештења на порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 

88 

24. Обавештење о закљученом уговору- сачињавање  и 
објављивање у Службеном гласнику РС 

11 

25. Обавештење о обустави поступка и објављивање 
обавештења на порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца 

5 

26. Одлука о обустави поступка- Израда и објављивање на 
порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

5 

27. Захтев за заштиту права на садржај конкурсне 
документације или на одлуку о додели уговора 

// 

28. Позив за допуну захтева за заштиту права // 

29. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и 
објављивање  на порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца 

// 

30. Решење о усвајању захтева за заштиту права // 

31. Одговор на захтев за заштиту  права  // 

32. Достављање документације Републичкој комисији за 
заштиту права ради даљег одлучивања 

// 

33. Захтев за преузимање документације након добијања 
Решење РК 

// 

34. Израда овлашћења за преузимање документације // 

35. Изјашњавање о продужењу рока важења понуде // 

36. Извештај Управи за јавне набавке и ДРИ // 

37. Сагласност за продужетак рока извођења радова и/или 
уговарање вишкова радова 

4 

38. Одлука о измени уговора 
Израда и објављивање на порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 

9 

39. Одлука о измени уговора 
сачињавање  и објављивање у Службеном гласнику РС 

8 

40. Извештај о доношењу одлуке о измени уговора за УЈН И 
ДРИ 

9 

41. Анекс уговора 9 

42. Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког 
поступка 

4 

43. Захтев за сагласност на модел уговора-упућивање 
правобраниоцу 

50 

44. Решење о именовању комисије за примопредају радова 8 

45. Записник о примопредаји радова 8 
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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. Захтев за покретање поступка набавке 28 

2. Одлука о покретању поступка набавке 28 

3. Решење о именовању лица за израду техничке 
спецификације 

26 

4. Позив за достављање понуда 28 

5. Извештај о пристиглим понудама 28 

6. Уговор / наруџбеница 28 

7. Решење о именовању лица одговорних за праћење 
реализације уговора/наруџбенице 

26 

 
4. У оквиру послова јавних набавки обављају се и следећи послови: 
-Вођење евиденције и праћење средстава обезбеђења  
-Парафирање рачуна и праћење да ли су у складу са понудом и уговором и 
уношење у табелу, за сваког добављача посебно 
-Ажурирање листе добављача на основу примљених извештаја од лица која су 
задужена за праћење реaлизације уговора 
-Израда рекламационих записника уколико се укаже потреба за истим, и 
достављање добављачима  
 

5. Издавање потврда за референце 
 
Издавање потврда за референце добављачима ради учествовања на другим 
тендерима (15 потврда) 

 
ОБРАЧУН ПЛАТА И ОСТАЛИХ НАКНАДА 

 
У  2019.години  извршено је: 

- 24 исплате  плата (аконтације и коначне исплате за све директне кориснике), 
- 12  уплата месечних маркица за превоз  , 
- 13  месечних исплата одборницима, 
- 13 исплата за 9 председника месних заједница, 
- исплата 14 социјалних давања грађанима, 
- 188 исплата  уговора о делу  
- 5  јубиларних  награда  за запослене 
- 17 солидарних  помоћи запосленима 
- 5 отпремнине за технолошки вишак  
- 24 награде за успешне спортисте  
- Исплата годишње солидарне помоћи свим запосленим . 

 
 

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.  
Вршило  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.  
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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 вођени разговори са руководством. Проблем још 
увек није решен.   
Сваког месеца се достављају МУН обрасци Републичком фонду за пензијско 
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 у месецу ради се Регистар запослених  у прописаној форми. 
Месечно се доставља образац ИОСИ.  
 
 
 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ 
 
У фебруару месецу 2019.године, урађен завршни рачун за 2018.годину за МЗ Бољевци 
са подрачуном за изградњу водоводне мреже . Урађена Одлука о завршном рачуну МЗ 
Бољевци за 2018.годину. 
У марту 2019.године урађени завршни рачуни за 2018.годину за директне кориснике 
буџета на Обрасцима 5 и Обрасцима 1(Скупштина,Веће,Управа и Правобранилаштво). 
За сва 4 директна корисника урађени извештаји о извршењу финансијског плана . 
За потребе израде завршног рачуна за 2018.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 2018.годину на време су завршени и 
усвојени на седници Скупштине општине Сурчин 23.05.2019.године под бројем I-01-06-
90-161/2019. На време је сва пропратна документација предата Секретаријату за 
финансије Града Београда.  
Као саставни део завршног рачуна, урађен годишњи извештај о учинцима програмског 
буџета, а претходно урађено  Упутство за израду годишњег извештаја о учинцима 
програмског буџета и постављено на сајт. 
По први пут урађен Грађански водич кроз завршни рачун ГО Сурчин за 2018.годину и 
објављен на сајту . 
Урађено упутство за израду Плана јавних инвестиција и заједно са обрасцима 
постављено на сајт,а такође и достављено свим руководиоцима директних корисника 
буџета.  
Начелница одељења, у септембру 2019.године, урадила План јавних инвестиција за 
период 2020-2022.година  .  
Вршена  су свакодневна плаћања и у складу са тим ажурна књижења извода. Током  
2019.године извршено је књижење 34667  ставки  на консолидованом рачуну извршења 
буџета.  
Редовно се прати доспелост обавеза закњижених у ЦРФ-у. 
У 2019.години интензивно се радило на усаглашавању евиденције о  меницама код 
НБС . У том смислу обрисано преко 30 меница. Покренута иницијатива за амортизацију 
меница за које није познат поверилац.  
Радило се на затварању буџетских подрачуна који мирују веч дуги низ година. 
Затворени су подрачуни за изборно јемство,за изградњу позоришта,за избегла и 
расељена лица . 
У исто време је и отворен један буџетски подрачун за депозит . 
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Учествовали смо у акцији прикупљања средстава обезбеђења од закупаца пословног 
простора.  
Закњижен оснивачки капитал за сва јавна предузећа чији смо оснивачи. 
Урађена евиденција свих датих и примљених меница,као и банкарских гаранција . 
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 закупцима.  
Врши се перманентно  усаглашавање стања са свим повериоцима и дужницима путем 
ИОС-а. 
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.  
Одељење за финансије израђује  решења Председника о исплатама,захтеве за измене 
квота,решења о променама апропријација,решења о употреби текуће и сталне буџетске 
резерве  . 
 
Редовно се врши  унос опреме и инвестиција у помоћну евиденцију основних средстава и  
усаглашавање са главном књигом.  
Током другог полугодишта 2019.године,рађена је интензивна контрола евиденције основних 
средстава на терену и усаглашавање књиговодствене евиденције са стањем на терену .  

Пописне листе на време предате пописним  комисијама.  
Вршена редовна годишња амортизација и отпис по завршеном и усвојеном извештају о попису. 
Због даљег развоја апликативног софтвера и аутоматизације пословних процеса,као и због 
измене законских одредби,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  . 

 
ПРИСУСТВО  СЕМИНАРИМА И РАДИОНИЦАМА 

  

- 30.01.2019-Биљана Бранковић са Стеваном Шушом присуствовала радионици СКГО 
на тему 'План јавних инвестиција'и 'Транспарентност буџета' . 
- 27.02.2019-Биљана Бранковић-поновљена радионица на тему 'План јавних 
инвестиција' . 
- 18.03.2019- Биљана Бранковић са Начелницом Управе ГО Сурчин присуствовала 
семинару на тему 'Одговорност функционера за преузимање обавеза на терет 
средстава буџета-унапређење сарадње између председника општина /градоначелника 
градова и одељења за финансије и буџет' . 
- 16 и 17.04.2019.године –Душан Давидовић и Љубица Љубинковић присуствовали на 
Златибору семинару на тему 'Састављање завршних рачуна буџета јединица локалне 
самоуправе за 2018.годину и извештавање о учинку програма' .  
- 15-17.09.2019.године-Присуствовање семинару посвећеном новом закону о јавним 
набавкама и стратегијама за развој јавних набавки у организацији Центра за едукацију 
Реформатор, Тара-хотел „Оморика“-Јасмина Николић,Јелена Јанковић и Анђелка Жигић 
- 28.09.2019.године - Милан Николић и Зорица Убавић присуствовали СКГО конференцији 
за родно буџетирање.   

- 30.09.2019-01.10.2019. године-обука за службеника за јавне набавке у организацији 

Центра за менаџмент набавки – Анђелка Жигић  
- 15.10.2019.године – Милан Николић и Зорица Убавић присуствовали СКГО конференцији 
за даље унапређење програмског буџетирања 
- 05.12.2019.године – Ирена Жигић и Андријана Гајдош –семинар за обрачун плата –нове 
стопе доприноса.  
 - 24.12.2019.године - Присуствовање семинару у организацији „ПАРАГРАФ“ у Сава 
Центру, тема: Нови закон о јавним набавкама и планирање набавки за 2019. годину 
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Од октобра месеца Одељење за финансије је ушло у поступак обуке за примену 
софтвера САП-интензивне обуке су трајале за модуле FM,FI,MM,AA . 
 

ОСТАЛО 
 

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.    
Перманента сарадња са свим државним институцијама ,као и са колегама из градских и 
других општина .  
Помоћ јавним предузећима у изради годишњих програма пословања и програма 
субвенција,преглед и давање мишљења на предлоге програма пословања јавних 
предузећа и предлога уговора  за субвенције.   
 
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. 
 
Учествовало се у отварању бројних буџетских подрачуна за све кориснике буџетских 
средстава. 
 
Током 2019. године интензивно се ради на систему увођења контроле квалитета и примене већ 
установљених процедура и поступака .   
 
 
У складу са обавезом из Правилника достављен  Извештај Министарству финансија о 
извршеним ревизијама и нивоом успостављања Система финансијског управљања и контроле.  
 
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 за вештачење у тужби  ЈП 'Србијагас'. У складу са 
тужбом, врши се стална е-маил преписка са овим јавним предузећем и судским вештаком . 
Учешће у вештачењима за исплате ОИК-и,стечају ЈП Аграр Сурчин,тужба Данила Изгаревића 
,тужба Студиа Брадаш,тужба Комисије за УГИ .. 
 

Начелник одељења веома често мора извршавати разне задатке по  налогу 
Председника,Заменика председника,Начелника управе, Већа ... Присуствује седницама 
Већа и Скупштине, колегијумима код Председника и код Начелнице Управе, разним 
састанцима у општини и у Секретаријату за финансије, као и у осталим државним 
органима и јавним службама.  
 

Aдминистративни послови : 
 

- Архивирано укупно 95 предмета за јавне набавке 
- Архивирано укупно 390 предмета за финансије 
- Свакодневни пријем поште,вођење интерних књига  и разврставање у оквиру 

одељења. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

Одељење за локално економски развој формирано је у марту 2019. године 

реорганизацијом Одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и 

друштвене делатности на тај начин да су сегменти који обухватају привреду, пољопривреду и 

заштиту животне средине постали његови саставни елементи. Према Одлуци о организацији 

Управе и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин у Одељењу за локално 

економски развој обављају се послови: управљање процесом израде пројеката и програма од 

интереса за Градску општину; носилац је активности планирања стратешког економског 

развоја; врши припрему, управљање и реализацију развојних пројеката; припрема базе 

података о економском амбијенту Општине, домаћим и страним инвеститорима; о слободном 

општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења; 

распложивом стручном особољу; истраживање могућности за финасирање развојних програма;  

припремања, управљања и реализације развојних пројеката и капиталних инвестиција у 

области јавне инфраструктуре; израда пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за 

даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора 

у општину; припрема стратегије од локалног значаја у складу са актима града и нацрте аката из 

делокруга Одељења које доносе органи општине; послови у области пољопривреде који се 

односе на: израду годишњег програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног 

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, послови успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; 

успостављавања квалитета докумената и одржавање система менаџмента квалитетом 

усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001, спровођења утврђене политике квалитета, 

израду, ревизију и одржавање Пословника о квалитету, преглед и контролу докумената 

система менаџмента квалитетом, координацију активности циклуса обуке провере система 

менаџмента квалитетом, верификацију примене предложених  и спроведених корективних и 

превентивних мера, међутим Одељење не функционише у пуном капацитету због не 

попуњености извршилачких радних места. 

У сагласности са претходно изнетим, извештај о раду овог Одељења за 2019. годину 

обухвата два сегмента: први, који обухвата период од почетка године до доношења Одлуке о 

организацији Управе и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин и други од 

момента формирања Одељења за локално економски развој. 

У периоду пре доношења Одлуке о организацији Управе и посебних орг. јединица ГО 

Сурчин урађено је следеће: 

 
-Требовање градских средстава за борачку инвалиднину за децембар 2018. – 2.251,00 

-Требовање републичких средстава за борачку инвалиднину за децембар 1.150.381,28 дин. 

-Обавештење ПП Падинска Скела о обавезној регистрацији пољопривредног газдинства – 
окачено на огласну таблу 

-Наративни извештај – Мишљење на извештај клубова о коришћењу термина у спортским 
објектима ГО Сурчин за децембар 

-Објављен оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. 
годину  

-Допис Центру за социјални рад за предлог члана Интерресорне комисије 

-Борачки додатак за новембар и децембар 2018. године: 
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За новембар: 1.Иванежа Душко   

                        2.Мандић Далибор 

За децембар: 1.Урукало Драган 

                         2.Рак Јован 

-Преглед извештаја цркава по Конкурсу за 2018. годину 

- Основним школама послат позив за учестовање на ликовном конкурсу „Мали чувари природе“ 

-План јавних конкурса за ОЦД 

-Послат одговор на допис канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом 

-План и програм рада Савеза за школски спорт за 2019. годину 

-Пријем заинтересованих пољопривредника за закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини по Конкурсу за 2018. годину 

-Мишљење на план и програм рада Савеза за школски спорт за 2019. годину 

-Мишљење на извештаје спортских клубова који су користили термине у спортском комплексу 
„Интеграл“ у    Сурчину и спортској сали у Бољевцима, за децембар 2018. године 
 
-Обука у МПШВ за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини у он лине програму 

-Председничко Решење за доделу 15.000, 00 динара свим основним школама на територији ГО 

Сурчин поводом прославе школске славе Свети Сава 

-Контрола извештаја о правдању средстава додељених по конкурсу за ОЦД 2018. 

-Припремљен текст Конкурса за суфинансирање/финансирање пројеката Хуманитарне 

огранизације у 2019.години 

-Припремљен текст Конкурса за суфинансирање/финансирање пројеката ОЦД  у 2019.години 

-Припремљен текст Конкурса за суфинансирање/финансирање пројеката цркви и верских 

заједница у 2019.години 

Након доношења Одлуке о организацији Управе и посебних орг. јединица ГО Сурчин 

одељење и спроводи послове према опису послова у складу са актом. 

 
 

Пољопривреда 
 
 

У извештајном периоду окончан је рад на Програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2019. годину. 
Полазни материјал за рад садржао је податке за више од 12000 парцела и делова парцела, 
укупне површине преко 5 000 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.). На тај начин добијени су подаци приказани у следећој 
табели: 
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КО 

Укупно 
пољопривредн
о 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   2019.(ха)  

Површина  
пољопривредног 
земљишта у државној 
својини која није 
обухваћена закупом 
или давањем на 
коришћење без накнаде 

Бечмен 621,7141   263,2780 358,4361 

Бољевци 530,9756  38,5176 160,0733 332,3847 

Добановци 967,8738   534,5699 433,3039 

Јаково 300,0675   95,3543 204,7132 

Петровчић 946,6264 101,6541 722,6269 122,3454 

Прогар 991,9033   899,4617 92,4416 

Сурчин 809,2963   379,8811 429,4152 

УКУПНО 5168,4570 140,1717 3055,2452 1973,0401 

 

Поред тога што је програм урађен на овај начин, завршена је и његова израда кроз примену 
информационог система Управе за земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Претходно је завршено такозвано „нулто стање“ односно прегледане су све 
катастарске парцеле у грађевинском подручју и разврстане у једну од три групе: 
пољопривредно земљиште, непољопривредно земљиште и парцеле за дељење. У циљу 
стицања неопходног знања, присустовали смо радионицама које је ова управа организовала 
заједно са Сталном конференцијом градова и општина. 

Како је у јануару објављен Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државој својини на територији града Београда за 
2018. годину, о томе су обавештени заинтересовани пољопривредници.  Упознати су са 
лицитацијама, поступком пријаве на јавни позив и  документацијом коју треба да доставе уз 
пријаву. 

На предлог НАЛЕД-а, у Одељењу за локално економски  развој формиран је сервисни центар 
који треба да омогући лакше ангаживање радника на сезонским пословима у пољопривреди,  
преко портала www.sezonskiradnici.gov.rs, у складу са Законом о поједностављеном радном 
ангажовању на сезонским пословима. Такође, више пута је одговарано на упитнике НАЛЕД-а о   
заинтересованости послодаваца и сезонских радника за овај начин ангажовања. 
Заинтересованих у извештајном периоду није било, што је и очекивано, имајући у виду 
претежно ратарску производњу наших пољопривредника, која не изискује бројну радну снагу. 

У сарадњи са Саветодавном стручном службом Падинска Скела организована је Зимска школа 
за пољоприврeднике. Писменим путем је позвано око 200 пољопривредника да присуствују 
стручним предавањима  одржаним у Јакову. Присутни пољопривредници могли су да се 
упознају са мерама подстицаја града Београда у пољопривреди за 2019. годину, са новим 
правилницима у пољопривреди, да добију информације о правилној примени пестицида, 
последицама спаљивања жетвених остатака, о значају удруживања пољопривредника. 

У сарадњи са Саветодавном стручном службом Падинска Скела организована су предавања за 
пољопривреднике у Петровчићу, Јакову, Бољевцима и Сурчину. 

У циљу детаљнијег упознавања заинтересованих пољопривредника са мерама подстицаја 
града Београда у пољопривреди за 2019. годину, односно јавним позивима у области набавке 
механизације, пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства, које је расписао Секретаријат 
за привреду, организована је трибина за пољопривреднике. Такође, о јавним позивима је 
телефонским путем обавештено око шездесет пољопривредника. Заинтересованима су 
пружане информације како да прикупе потребну документацију, као и помоћ око попуњавања 
пријава. 

http://www.sezonskiradnici.gov.rs/
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Организован је одлазак педесетак пољопривредника у Нови Сад, на 86. Међународни 
пољопривредни сајам, као и на манифестацију „Опленачка берба“, која је одржана у Тополи. 

Организован је одлазак пољопривредника на „Дане поља стрних жита“ и „Дане поља соје и 
кукуруза“, одржане на огледним пољима у Падинској Скели. 

Како је Комисија за израду Предлога годишњег програма  заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта  на територији  града  Београда за 2020. и 2021. годину, расписала  
јавни позив  свим заинтересованим физичким и правним лицима, који испуњавају услове,  да 
доставе потребну документацију ради  доказивања права пречег закупа на пољопривредном 
земљишту у државној својини на територији града Београда за 2020. годину, 
пољопривредницима који су по овом основу  конкурисали ранијих година, упућен је допис-
обавештење. 

Секретаријату за привреду, Сектору за подстицаје у пољопривреди, упућено је обавештење да 
општина Сурчин у буџету није определила средства за подстицаје у пољопривреди у 2019. 
години.  

Сачињен је допис Секретаријату за привреду са предлогом чланова Комисије која ће одредити 
цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини на подручју градске општине 
Сурчин које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2019. годину. 

Земљорадничким задругама, за које су подаци добијени увидом у податке Агенције за 
привредне регистре, сачињено је и послато обавештење да је Кабинет министра без портфеља 
задуженог за регионални развој и  координацију рада јавних предузећа расписао Јавни конкурс 
за реализацију Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз 
учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне 
задруге у 2019. години. 

Податке за пореске обвезнике које смо добили од Секретаријата за јавне приходе, Одељења 
Сурчин, достављали смо Управи за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, јер су подаци и тражени на њихов захтев. Такође, све захтеве за прибављање 
података, које је упућивало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа 
за аграрна плаћања, прослеђивали смо институцијама које о томе воде службену евиденцију 

Одговорено је на одборничко питање о поступку расписивања јавног огласа за давање у закуп 
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, као и на питање о поступку 
уништавања ларви и одраслих комараца. 

На основу захтева странака, чланови Комисије за процену штете настале услед немарности 
лица, органа и организација излазили су четири пута на терен. О утврђеној штети састављани 
су записници и достављани подносиоцу захтева. 

На основу дописа Секретаријата за привреду, предложили смо пет пољопривредних 
произвођача за стручно-едукативно путовање на Међународни сајам прехране у Парми. 
Такође,  предложена су два пољопривредна произвођача за излагање производа на 14. Сајму 
етно хране и пића, који је одржан на Београдском сајму. 

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, шумарства и водопривреде.  

У циљу пружања тачних и правовремених информација заинтересованим странкама, вршено је 
редовно праћење сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и сајта Града 

Београда.  

Седница Комисије за израду Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног 

земљишта, отварање понуда по праву пречег закупа 

Седница Комисије за израду Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног 

земљишта, финализација програма за 2019. годину 

Утврђивање фактичког стања на пољопривредним парцелама у државном власништву 
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Састанак са представницима Института за сточарство у вези са бесплатним коришћењем 

земљишта у државној својини 

Извештај о функционисању система одбране од града за период 15.04.-15.07.2019. године-

Радарски центар Фрушка гора 

Припрема парцела у државном власништву за бесплатно коришћење, чији је део враћен 

реституцијом, а по молби Института за сточарство 

Подршка младим пољопривредницима-конкурс Министарства пољопривреде 

Отварање понуда по тендеру за уређење атарских путева 

 

Привреда 

 
Израда Водича за предузетнике за интернет  портал општине – Корак по корак до регистрације 

предузетника. 

Израда power point презентације Градске општине Сурчин “Инвестирајте у Сурчин 

Свакодневно је праћен портал и апликација Градске управе Града Београда-            
Канцеларија за брзе информације привреди. 
Пројекат пошумљавања за део територије ГО Сурчин у 2019. години 

Упитник о капацитетима на локалном нивоу за прелазак са линеарне на циркуларну економију 

Програмско буџетирање - испуњеност буџета у првој половини године,  

Организована је акција бесплатне вакцинације и микрочиповања паса на територији општине у 

сарадњи са Ветеином Београд 

Формирање парцела за потенцијално инвестирање  
Предавање о предузетништву-ПКС 
Формирана база података и документ о паркинзима на територији ГО Сурчин 

План управљања водама на територији општине Сурчин са објектима за купање и рекреацију 

Сређивање базе података предузећа на територији општине Сурчин 

Регионални програм стамбеног збрињавања Р Србије 

Припрема документације за изградњу дечијих игралишта 

Пројекат Изградња пијаце сталног карактера послат по конкурсу Министарству државне управе 

и локалне самоуправе, Провера решења о повраћају земљишта по земљишном фонду по 

налогу Секретаријата за привреду 

Састанак у Министарству привреде по питању примене Правилника о безбедности на дечијим 

игралиштима 

Припрема документације за изградњу дечијих игралишта  

Обрада базе података из АПР-предузећа на територији општине 

Буџет Одељења за 2020. годину 

Попис имовине – састанак са председницима пописних комисија 

Одговор Секретаријату за социјалну заштиту поводом пописа мобилних стамбених јединица – 

контејнера у Бољевцима 

Почетак израде студије о омасовљавању физичке културе у спортским објектима у власништву 

ГО Сурчин 

Агенцији за привредне регистре упућен је захтев за испоруку података из регистра које води та 
агенција. 

Националној служби за запошљавање упућен је захтев за доставу података о броју 
незапослених лица на територији ГО Сурчин, њиховој старости и степену образовања. 

Предмети који се налазе у архиви општине Сурчин, а односе се на отварање или затварање 
радњи до 2006. године, на основу захтева колега из општине Земун скенирани су и прослеђени  
електронским путем.   
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Похађали смо еОбуку: Секторски приступ ЛЕР-у, организацији СКГО. Обука је део Секторског 
програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицима локалне самоуправе 
за 2019.годину. Током четири недеље, колико је обука трајала, обрађено је осам тематских 
целина: 

- Увод у локални економски развој (правни и институционални оквир); 

- Компаративне конкурентске предности локалних привредних сектора; 

- Мере подршке привреди (секторски приступ); 

- Инвестициони маркетинг; 

- Упит потенцијалног инвеститора, информисање о инвеститорима и одговор на упит; 

-     Облици инвестирања са посебним освртом на ЈПП; 

      -     Израда инвестиционог програма и реализовање инвестиције; 

      -     Подршка привреди након остварења инвестиције. 

 
Учествовање у изради пројекта “Управљање љуским ресурсима у локалној самоуправи, фаза 

II” у организацији Сталне конференције градова и општина и Савета Европе. Наведени 

пројекат општине је прихваћен и сходно томе формирана је Радна група за унапређење 

послова управљања људским ресурсима у Управи ГО Сурчин. 

Праћење инвестиција на изградњи и реконструкцији објеката које се финансирају од стране ГО 
Сурчин 

 
Израда техничких спецификација за спровођење јавних набавки у вези пројектовања, изградње, 
реконструкције, адаптације, стручног надзора за објекате који се финансирају од стране ГО Сурчин. 

 

Заштита животне средине 

 

На основу Закона о процени утицаја на животну  средину извршен је увид у следећа документа: 

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

Реконструкција и доградња терминалне зграде на Аеродрому „Никола Тесла“, Београд, 

на КП 3739/1, 3739/2, 3739/31, 3739/35, 3739/36, 3686/4, 3686/5, 3686/6, 3686/10, 3686/11, 

3745/1, 3745/2, КО Сурчин; 

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

изградње платформе „Е“ на Аеродрому „Никола Тесла“, Београд, на делу парцеле КП 

3739/1, КО Сурчин; 

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

изградње постројења за третман отпадних вода на Аеродрому „Никола Тесла“, на делу 

КП 3739/39, КО Сурчин; 

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

изградње постројења за третман чврстог отпада-копнена страна, на КП 3739/39, КО 

Сурчин; 

- Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка 

коришћења подземних вода на изворишту предузећа „NЕSTLE ADRIATIC S“ d.o.o., 

Београд; 

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

реконструкције и доградње платформе „Б“ на Аеродрому „Никола Тесла“, Београд, на 

КП 5265 КО Сурчин; 
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- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње 

привременог саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице градилишту током 

реконструкције аеродрома „Никола Тесла“; 

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

привремених градилишних објеката за потребе реконструкције паркинга Аеродрома 

„Никола Тесла“; 

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

трансформаторске станице ТС Паркинг 1х850 kVA, 10 kVA/0,4kV Аеродрома „Никола 

Тесла“; 

- Захтев за одлучивање о процени утицаја пројекта изградње ванградског топловода за 

пренос топлотне енергије из ТЕНТ у Обреновцу до топлане Нови Београд. Сачињено је 

мишљење на овај захтев и упућен је Министарству заштите животне средине; 

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

изградње нове котларнице у комплексу аеродрома „Никола Тесла“; 

- Студијa о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња нове котларнице у 

комплексу аеродрома „Никола Тесла“, Београд“. Одржана је презентација предметне 

студије и јавна расправа. На основу извршеног увида у студију, презентације и јавне 

расправе, сачињено је мишљење које је упућено Министарству заштите животне 

средине. 

Извршен је увид у „Образложење просторног идејног решења за локалитет „Вишњик“-подручја 
за природњачки и ловни туризам“, и на основу тога је сачињен извештај о реализацији 
наруџбенице за услугу-Израда плана пошумљавања парцела у КО Петровчић. 
 

У складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник“ РС број 36/09, 88/10, 14/16), Агенцији 
за заштиту животне средине достављени су годишњи извештаји о отпаду произвођача отпада 
за 2018. годину. Како су током 2018. године  овлашћеним оператерима предате две врсте 
отпада: папир/картон и празне тонер касете, послата су два извештаја.  

Сачињен је извештај са описом активности из области животне средине које су спроведене у 
општини Сурчин током 2018. године. Извештај је прослеђен Секретаријату за заштиту животне 
средине, где се користи за израду публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2018. 
годину. 

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 95/18-др.закон) 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 циљу извршавања обавеза које проистичу из овог закона, током 
извештајног периода овлашћеном оператеру- предузећу „Градска чистоћа“ предато је 974 кг 
отпадног папира, уз одговарајућу пратећу документацију-попуњен документ о кретању отпада. 
Такође, овлашћеном оператеру, фирми „Падомин“, предато је 82 килограма отпадних, празних 
тонер-касета. 

У вези акције „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, свим јавним предузећима прослеђено 
је обавештење о овој акцији.  

Како би мотивисали децу на размишљање о животној средини и њеној заштити, ГО Сурчин је 
крајем 2018. године организовала ликовно такмичење „Мали чувари природе“, намењено 
ученицима свих разреда основних школа са територије општине Сурчин. Како су школе, због 
техничких проблема, морале поново достављати радове, активности су настављене и током 
прве половине ове године. Пристигло је укупно 222 рада, од чега је 81 рад ученика виших 
разреда, док је у категорији нижих разреда достављен 141 рад. Комисија за избор најбољих 
ликовних радова, формирана решењем Председника ГО Сурчин, прегледала је све радове и 
изабрала по три најбоља у обе категорије. Организована је додела пригодних награда 
победницима такмичења.  
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У септембру 2019. године организовано је ново ликовно такмичење „Мали чувари природе“. 
Свим школама са територије општине упућен је допис-позив да доставе радове својих ученика 
на тему животне средине. Формирана је нова комисија за одабир најбољих ликовних радова. У 
предвиђеном року пристигло је укупно 145 радова, од чега 54 радова ученика виших разреда, 
док је у категорији нижих разреда достављен 91 рад. Комисија је прегледала све радове и 
изабрала по три најбоља у обе категорије. Пригодне награде победницима су додељене  у 
новембру ове године.  

Спроведена је набавка 1100 торби за куповину, намењених бесплатној подели становништву, у 
циљу смањења употребе пластичних кеса.  

Агеницији за заштиту животне средине одговорено је да ГО Сурчин не врши праћење стања 
земљишта на својој територији, јер је за то задужен Секретаријат за заштиту животне средине, 
односно њихов Сектор за мониторинг и заштиту животне средине. 

По налогу председника, сачињен је допис Министарству заштите животне средине, којим се 
тражи разматрање могућности да ово министарство домаћинствима субвенционише куповину 
опреме неопходне за прикључење на канализациону мрежу у Сурчину.   

У циљу прикупљања информација о могућности пројектовања дрвореда кроз улице наше 
општине, електронским и телефонским путем контактиране су фирме које се баве пејзажном 
архитектуром, а које имају задовољавајуће референце.  

Градском Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, као надлежном органу,  
прослеђена је пријава почетка радова на извођењу примењених хидрогеолошких истраживања 
на изворишту „MINOTTI“ у Сурчину, као и пријава почетка истражних радова за потребе израде 
истражно-експлоатационог бунара и елабората о резервама подземних вода на локацији 
предузећа „Пиљан комерц“ у Бољевцима. 

 Присуствовали смо следећим догађајима: 

-Конференција под називом „Поглавље 27-животна средина: од политике до инплементације“, 

коју су заједнички организовали Министарство заштите животне средине и Стална 

конференција градова и општина. На конференцији су представљене активности које ће бити 

предузете у процесу приступања ЕУ, а које  ће се спроводити на локалном нивоу; 

-Дводневна радионица „Управљање отпадним водама на локалном нивоу“, у организацији 

TAIEX и СКГО; 

-Заједнички састанак мреже еко-повереника и мреже локалне пореске администрације, у вези 

увођења нове накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 

-Петодневна обука „Планирање пројеката, развој пројектног предлога и управљање пројектима 

у области заштите животне средине за службенике локалних самоуправа“. Организатори обуке 

су били ИПМА (Међународно удружење за управљање пројектима), УНДП (Програм 

Уједињених нација за развој)  и ГЕФ (Глобални еколошки фонд); 

-Дводневна обука са темом „Јавно–приватно партнерство у локалној самоуправи“. 

-Састанак Мреже еко повереника СКГО 

-Сачињен је одговор на захтев фирме „POLIHIM-SS KOLEKT d.o.o.“за давање сагласности за 
складиштење опасног отпада у Добановцима. 
 
-Странке које су долазиле са разним проблемима везаним за животну средину (постојање 
дивљих депонија и паљење отпада, проблеми са отпадним водама, присуство непријатних 
мириса и сл.) упућиване су на надлежну инспекцију.   
 
-У циљу информисања, редовно је праћен сајт Министарства заштите животне средине, као и 
сајт града Београда.  
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Контрола квалитета 

 

Настављен је рад на имплемантацији система контроле квалитета. Састанци са консултантом 
су одржавани једном у току недеље а припремљена је: 

 

 организацона шема 

 списак документованих информација - процедура, упутстава, регистара 

 преглед нормативних аката 

 табела послова 

 шема процеса 

 табела улаза и излаза 

 табела перформанси процеса 

 установљена визија и мисија и  

 политика квалитета 

 

Припремљене су и процедуре система менаџмента: 

 

 управљање документованим информацијама система менаџмента квалитетом 

 преиспитивање система од стране руководилаца 

 побољшавање и корективне мере 

 комуницирање 

 интерна провера 

 управљање неусаглшеностима 

 успостављање и развијање односа са окружењем 

 термини и дефиниције 

 процена и управљање ризицима 

 управљање опремом за праћење и мерење 

 идентификација, следљивост, статус контролисања и архивирање 

 контролисање карактеристика услуге 

 интерна ревизија 

у завршној фази су: 

 управљање инфраструктуром и радним условима 

 управљање пословним процесима уз подршку рачунара 

 графичо уређивање документације 

 означавање простоорија 

 табеле записа 

 табеле послова 
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  СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

У Служби за скупштинске и заједничке послове обављају се стручни и организациони послови 

за потребе Органа градске општине, радних тела и комисија које исти образују;послове који се 

односе на: припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине градске општине 

и Већа градске општине, послове Председника градске општине, као и  радних тела  и комисије 

које ови органи образују и Савете месних заједница; обраду аката усвојених на седницама тих 

органа; чување изворних докумената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге 

грађана; избор, именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине градске 

општине, Већа градске општине и Председника градске општине; јавност рада Органа градске 

општине; давање обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја за вршење 

функције одборника и одборничких група; сарадњу Скупштине градске општине са другим 

градовима у земљи и иностранству; стручна помоћ у вези са пословима који се односе на 

непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор 

грађана и референдум); послови протокола, информисања, међуопштинске и међународне 

сарадње и с тим у вези послови везани за примену Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја; послови остваривања права и заштите права лица по Закону 

о заштити података о личности; давање обавештења, односно информација заштитнику 

грађана, агенцији за борбу против корупције; израда информатора о раду Градске општине, као 

и други стручни и организациони послови из надлежности Скупштине градске општине и 

радних тела и Већа градске општине, а све у циљу функционисања система локалне 

самоуправе; послови припреме планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у 

условима ратног и ванредног стања на територији градске општине; послове безбедности и 

здравља на раду; административно-технички послови за потребе Савета месних заједница;  

инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме градске 

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; послови 

централе и административно-технички послови за потребе градске 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 
 

      У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2018. године урађено је следеће: 
 

- Подељени месечни захтеви(обрасци) свим одељењима за требовање канцеларијског 

материјала за наредне месеце. 

- Попуњени захтеви за канцеларијски материјал који су одобрени од стране начелника  

Управе ГО Сурчин, се збирно сабирају и поручују од добављача . 

- Преузимање порученог канцеларијског материјала од добављача. 
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- 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 Управи. 

- Због новог система „САП“ који се 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 замењено 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, повећан обим рада). 

 

Возила 
 
         Возач: Располаже се са дванаест возила. За потребе Одељења за инспекцијске          

послове, додељени су  „Опел Астра“, ,,Фиат пунто“ БГ-1061-КО и ,,Дачија сандеро”, као и 
возило „Лада Нива“ (није у возном стању). 

 
Возило „Шкода Рапид“ БГ1512-ИХ је у периоду од 01.01.2019. - 31.12.2019. 
године, прешло 34271 километара и утрошило 1764,00  литра бензина. 
Просечна потрошња је била 5,15  литaра на 100 километара. 

 
Возило „Шкода Рапид“ БГ1512-ИЗ је у периоду 01.01.- 31.12.2019. године, 
прешло 15857 километара, потрошило 1395,00 литaра горива. Просечна потрошња 
је била 8,80  литaра на 100 километара. 
 
Возило „Шкода Рапид“ БГ1699-ЕМ је у периоду 01.01.- 31.12.2019. године, 
прешло 9430 километара, потрошило 614,00 литaра горива. Просечна потрошња је 
била 6,51   литaра на 100 километара. 
 
Возило „Шкода Рапид“ БГ1699-ЕК је у периоду 01.01.- 31.12.2019. године, 
прешло 5180 километара, потрошило 515,00 литaра горива. Просечна потрошња је 
била 9,94  литaра на 100 километара. 
 
Возило „Шкода Рапид“ БГ1699-ЕЈ је у периоду од 01.01.2019. - 31.12.2019. 
године, прешло 5180 километара и утрошило 440,00  литaра бензина.Просечна 
потрошња је била 8,49  литaра на 100 километара. 
 
Возило „Шкода Фабиа“ БГ418-ЧК је за период 01.01. - 31.12.2019. године прешло 
4374 километра и потрошило 292 литара горива. Просечна потрошња је била 7,5  
литара на 100 километара. 

 
Возило „Фиат Пунто“ БГ1061-КМ је периоду од 01.01.- 31.12.2019. године прешло 
21215 километара а потрошило 1566,00 литарa горива, уз просечну потрошњу од 
7,38  литaра на 100 километара. 
 
Возило „Фиат Пунто“ БГ1061-КО је периоду од 01.01. - 31.12.2019. године прешло 
10.874 километара а потрошило 802,00 горива, уз просечну потрошњу од 7,38 
литaра на 100 километара. 
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Возило „Фиат Пунто“ БГ1061-КН је периоду од 01.01. - 31.12.2019. године прешло 
28459 километара, а потрошило 1669,00 литарa горива, уз просечну потрошњу од 
5,86 литaра на 100 километара. 

 
Возило „Дачија Сандеро“ БГ1271-KУ је за период 01.01. - 31.12.2019. године 
прешло 17107 километара, потрошило 1339 литара горива. Просечна потрошња 
горива је била од 7,83  литара на 100 километара. 

 
Возило „Опел Астра“ БГ477-АР је за период 01.01. - 31.12.2019. године прешло 
10,128 километара, потрошило 617 литара горива уз потрошњу од 6,09 литара на 
100 километара.  

 
Возило „Опел Астра“ БГ633-ИЕ је за период 01.01. - 31.12.2019. године прешло 0 
километара, потрошило 0,00 литара горива уз потрошњу од 0,00 литара на 100 
километара.  
 
Возило „Мини Бус“ БГ246-ПЈ је за период 01.01. - 31.12.2019. године прешло 0 
километара и потрошило 0,00 литара горива. Просечна потрошња је била 0,00 
литaра на 100 километара. 
 
Возило „ЛАДА НИВА“ БГ420-ВВ је за период 01.01. - 31.12.2019. године није 
коришћена. 

 

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 Виндоус 
- Вршење поруџбине компјутерске опреме 
- Одржавање система „САП“ у одељењу финансија 
- Инсталација и конфигурисање сервера; подешавање апликативних софтверских пакета, као и 
постављање целокупног хардвера у простор предвиђен за рачунарске компоненте тог типа 
(РЕК орман).  
Све ове активности су обављане за потребе управе ГО Сурчин и Јавних предузећа. 
 

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. 
 
Припремио и саставио, према  
упутству начелника и заменика начелника Управе: Јован Матић, дипл.правник 
Одговорно лице: Татјана Ракић, дипл.правник – начелник Управе ГО Сурчин 
 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
Број: IV-01-012-05-16/2020    10.02.2020. године 

 

 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК УПРАВЕ  
                                                                                                 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

                                            ______________________________                   
                                   Татјана Ракић, дипл. правник                                                                                                                    


