
Градоначелник града Београда, 3. фебруара 2016. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 6, 7. и 
9. Правилника о додатној образовној, здравственој и со-
цијалној подршци детету и ученику („Службени гласник 
РС”, број 63/09), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБ-
РАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I

У Решењу о образовању комисија за процену потреба 
за пружањем додатне образовне, здравствене и социјал-
не подршке детету и ученику („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 7/13, 13/13, 39/13, 46/13, 78/13, 11/14, 22/14, 
42/14, 46/14, 67/14, 73/14, 3/15, 7/15, 37/15, 54/15 и 82/15), 
у тачки I, подтачка 7. мења се тако што се, уместо Ане 
Лазаров, дипл. психолога у Градском центру за социјал-
ни рад – Одељење Сурчин, за члана Комисије за Градску 
општину Сурчин именује Вишња Миливојевић, дипл. 
психолог у Градском центру за социјални рад – Одељење 
Сурчин.

Подтачка 9. мења се тако што се, уместо др Мире 
Репчић, педијатра Дома здравља „Вождовац”, за члана 
Комисије за Градску општину Вождовац именује др Ми-
лена Јанићијевић, начелник Службе за здравствену заш-
титу деце и школске деце Дома здравља „Вождовац”.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”. 

Градоначелник града Београда
Број 020-684/16-Г, 3. фебруара 2016. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и 
члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пре-
чишћен текст) („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13), 
секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
МАРКОВАЦ, ЗАСЕОК ЦРКВИНЕ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА МЛАДЕНОВАЦ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације гробља 
у Месној заједници Марковац, засеок Црквине, градска 
општина Младеновац (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-
зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу одлуке  о изради предмет-
ног плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће се из средстава ЈП „ДИП Младеновац”. 

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице село Младеновац, 
Градска општина Младеновац, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,6 hа.

У оквиру намене простора предметног плана нису пла-
нирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 
утврдио је да план не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину у 
смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10).
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Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бе-
ограда” и представља саставни део документације плана.

O б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници 
Марковац, засеок Црквине, градска општина Младеновац.

Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију 
проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице Марковац, за-
сеок Црквине, градска општина Младеновац, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 0,6 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-
зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Средства за 
израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из средста-
ва ЈП „ДИП Младеновац”.

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе 
Града Београда дописом Број 501.3-140/2015-V-04 од 10. де-
цембра 2015. године доставио је Секретаријату за урбанизам 
и грађевинске послове мишљење у коме је наведено да није 
потребна израда стратешке процене утицаја на животну сре-
дину, Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници 
Марковац, засеок Црквине, Градска општина Младеновац.

У предметном мишљењу је поред осталог наведено да 
гробља за насеља мања од 40.000 становника, не спадају у 
пројекте који могу имати значајни утицај на животну средину 
у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, број 114/08), као и да се локација гробља не 
налази у заштићеном природном добру и заштићеној околини 
непокретног културног доба, нити у другим подручјима по-
себне намене, те се предметним планом не успоставља оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и мишљење Се-
кретаријата за заштиту животне средине (501.3-140/2015-V-04 
од 10. децембра 2015. године), утврдио је да предметни план 
не представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-54/2015 од 25. децембра 2015. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Инсти-
туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-2/2016-V-04 од 14. јануара 2016. године) и ЈКП „Зеле-
нило – Београд” (допис VII/3 бр. 51/1 од 18. јануара 2016. 
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација”, Градски завод за јавно здравље и Институт 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили 
тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредба-
ма Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су саглас-
ни са Предлогом решења о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-54/15, 21. јануара 2016. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СЕЛО 
МЛАДЕНОВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне детаљне регулације 
гробља у Месној заједници село Младеновац, градска 
општина Младеновац (у даљем тексту: План детаљне регу-
лације).

Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 
осам месеци од дана ступања на снагу ове одлукe  о изради 
предметног плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће се из средстава ЈП „ДИП Младеновац”. 

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице село Младеновац, 
Градска општина Младеновац, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,3 hа.

У оквиру намене простора предметног плана нису пла-
нирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је 
да план не представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бе-
ограда” и представља саставни део документације плана.
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O б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници село Младеновац, Градска општина Младеновац.

Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију 
проширења постојећег гробља због попуњености капацитета. 

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије Месне заједнице село Младеновац, 
градска општина Младеновац, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,3 hа.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-
зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за из-
раду Плана детаљне регулације обезбедиће се из средстава 
ЈП „ДИП Младеновац”.

Секретаријат за заштиту животне средине Градске упра-
ве Града Београда дописом број 501.3-139/2015-V-04 од 10. 
децембра 2015. године доставио је Секретаријату за урба-
низам и грађевинске послове мишљење у коме је наведено 
да није потребна израда стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници село Младеновац, градска општина Младеновац.

У предметном мишљењу је поред осталог наведено да 
гробља за насеља мања од 40.000 становника, не спадају у 
пројекте који могу имати значајн утицај на животну средину 
у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, број 114/08), као и да се локација гробља не 
налази у заштићеном природном добру и заштићеној околини 
непокретног културног доба, нити у другим подручјима по-
себне намене, те се предметним планом не успоставља оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планиране намене којима нису планирани будући раз-
војни пројекти одређени прописима којима се уређује про-
цена утицаја на животну средину и Мишљење Секретарија-
та за заштиту животне средине (бр. 501.3-139/2015-V-04 од 
10. децембра 2015. године), утврдио је да предметни план не 

представља оквир за одобравање будућих развојних пројека-
та одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-55/2015 од 25. децембра 2015. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретари-
јату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Инсти-
туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-1/2016-V-04 од 14. јануара 2016. године), Завод за заш-
титу природе Србије (допис бр. 020-7/2 од 14. јануара 2016. го-
дине) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис VII/3 бр. 51/2 од 18. 
јануара 2016. године), доставили су мишљења у којима наводе 
да се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод 
за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у за-
конском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, 
донео је Решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-55/15, 21. јануара 2016. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 5. фебруара 2016. године, на основу чл. 47. и 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 
68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 27. Ста-
тута Градске Општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/2010 и 41/13), доноси

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет општине Вождовац за 2016. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класифи-
кација у динарима

1 2 3 4
1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7  570,006,539.00
2. Приходи из осталих извора 7  5,700,000.00
3. Укупни текући приходи 7+8 575,706,539.00
4. Текући расходи 4 706,009,320.33
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 78,561,009.37



Број 3 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.

1 2 3 4
6. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 784,570,329.70
7. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) 208,863,790.70
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0.00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 208,863,790.70
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0.00
B. Нето финансирање (7+8) – (4+5) 208,863,790.70

Члан 2.
Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

 План за 2016. 
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА  Средства из буџета Структура %
 Средства из осталих 
извора финан. буџ. 

корисника 
  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ   0.0% 204,591,400.76 204,591,400.76
  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА НА ПОДРАЧУНИМА   0.0% 4,272,389.94 4,272,389.94

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 570,006,539.00 100.0% 5,700,000.00 575,706,539.00
710000   ПОРЕЗИ 513,586,378.00 90.1% 0.00 513,586,378.00
711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 279,631,926.00 49.1% 0.00 279,631,926.00

  711111 Порез на зараде 273,631,926.00 48.0%   273,631,926.00

  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

6,000,000.00 1.1%   6,000,000.00

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 228,359,987.00 40.1% 0.00 228,359,987.00

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких 
лица

217,000,069.00 38.1%   217,000,069.00

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5,850,787.00 1.0%   5,850,787.00

  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 
Пореске управе

5,509,131.00 1.0%   5,509,131.00

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,594,465.00 1.0% 0.00 5,594,465.00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5,594,465.00 1.0%   5,594,465.00

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 56,420,161.00 9.9% 3,000,000.00 59,420,161.00
741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2,000,000.00 0.4% 0.00 2,000,000.00

  741151 Приходи од камата 2,000,000.00 0.4%   2,000,000.00
742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 15,370,161.00 2.7% 0.00 15,370,161.00

  742152
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
у државној својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета

8,562,805.00 1.5%   8,562,805.00

  742251 Административне таксе 100,000.00 0.0%   100,000.00
  742351 Приходи општинских органа Управе 6,707,356.00 1.2%   6,707,356.00

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,050,000.00 0.5% 0.00 3,050,000.00
  743351 Новчане казне 50,000.00 0.0%   50,000.00
  743353 Мандатне казне 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 36,000,000.00 6.3% 3,000,000.00 39,000,000.00
  745151 Мешовити и неодређени приходи 36,000,000.00 6.3% 3,000,000.00 39,000,000.00

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0.00 0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00
  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00

  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРО-
ДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

570,006,539.00 100.0% 5,700,000.00 575,706,539.00

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА

570,006,539.00 100.0% 214,563,790.70 784,570,329.70

Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 559,521,539.00 98.2% 146,487,781.33 706,009,320.33
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 273,309,305.00 47.9% 7,700,000.00 281,009,305.00
411 Плате и додаци запослених 215,406,016.00 37.8% 0.00 215,406,016.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,832,073.00 6.8% 0.00 38,832,073.00
413 Накнаде у натури (пакетићи) 380,000.00 0.1% 0.00 380,000.00
414 Социјална давања запосленима 9,702,000.00 1.7% 7,700,000.00 17,402,000.00
415 Накнаде за запослене 7,340,000.00 1.3% 0.00 7,340,000.00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,649,216.00 0.3% 0.00 1,649,216.00
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 211,361,539.00 37.1% 120,543,041.47 331,904,580.47
421 Стални трошкови 51,630,000.00 9.1% 1,510,000.00 53,140,000.00
422 Трошкови путовања 9,170,000.00 1.6% 900,000.00 10,070,000.00
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1 2 3 4 5 6
423 Услуге по уговору 66,636,239.00 11.7% 22,881,065.32 89,517,304.32
424 Специјализоване услуге 19,500,000.00 3.4% 12,883,904.00 32,383,904.00
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 52,510,000.00 9.2% 81,668,072.15 134,178,072.15
426 Материјал 11,915,300.00 2.1% 700,000.00 12,615,300.00
450 СУБВЕНЦИЈЕ 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 27,634,695.00 4.8% 0.00 27,634,695.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,400,000.00 0.4% 0.00 2,400,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 25,234,695.00 4.4% 0.00 25,234,695.00
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 1,750,000.00 0.3% 8,230,739.86 9,980,739.86
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,750,000.00 0.3% 8,230,739.86 9,980,739.86
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42,366,000.00 7.4% 10,014,000.00 52,380,000.00
481 Дотације невладиним организацијама; 9,684,000.00 1.7% 8,250,000.00 17,934,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 30,980,000.00 5.4% 1,364,000.00 32,344,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 1,702,000.00 0.3% 400,000.00 2,102,000.00
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,600,000.00 0.3% 0.00 1,600,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 1,100,000.00 0.2% 0.00 1,100,000.00

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 10,485,000.00 1.8% 68,076,009.37 78,561,009.37
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 10,485,000.00 1.8% 68,076,009.37 78,561,009.37
511 Зграде и грађевински објекти; 6,375,000.00 1.1% 68,017,092.37 74,392,092.37
512 Машине и опрема; 3,460,000.00 0.6% 58,917.00 3,518,917.00
515 Нематеријална имовина 650,000.00 0.1% 0.00 650,000.00

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 214,563,790.70  784,570,329.70

Члан 3.
Капитални издаци у 2016. години, планирани су у следећим износима:

Редни број Опис
Износ 

2016 2017 2018
1 2 3 4 5
1. Спортска сала при ОШ „Васа Чарапић” Зуце 11.958.257,37
  13– нераспоређени вишак прихода из ранијих год.
2.  Регионални здравствени центар за подавалско подручје – Јајинци 63.200.000,00

01– приходи из буџета 6.100.000,00
13– нерасп.вишак прих. из ран. год. 57.100.000,00

Члан 4.
Буџет за 2016. годину састоји се од 12 програма, 20 програмских активности и 29 пројеката и то:

Шифра
Назив Средства из буџета Структура 

%
Сопствени и други 

приходи Укупна средства
Програм  Програмска актив-

ност/ Пројекат
1 2 3 4 5 6 7

1101   Програм 1. Локални развој и просторно планирање 8,000,000.00 1.4% 0.00 8,000,000.00
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица 8,000,000.00 1.4% 0.00 8,000,000.00

0601   Програм 2. Комунална делатност 9,000,000.00 1.6% 6,721,221.80 15,721,221.80
  0601-0008 Јавна хигијена 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда 3,000,000.00 0.5% 0.00 3,000,000.00
  0601-0014 Остале комуналне услуге 0.00 0.0% 6,221,221.80 6,221,221.80
  0601-1001 ПРОЈЕКАТ: Чишћење одводног канала у Рипњу 0.00 0.0% 500,000.00 500,000.00

1502   Програм 4. Развој туризма 0.00 0.0% 2,720,000.00 2,720,000.00
  1502-0002 Туристичка промоција 0.00 0.0% 2,720,000.00 2,720,000.00

0401   Програм 6. Заштита животне средине 6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00
  0401-0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са приро-

дним својствима
6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 35,089,000.00 6.2% 91,580,113.15 126,669,113.15
  0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 35,089,000.00 6.2% 84,911,000.00 120,000,000.00
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегори-

саних путева 
0.00 0.0% 3,469,113.15 3,469,113.15

  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за коорди-
нацију безбедности саобраћаја на територији ГО Вождовац

0.00 0.0% 3,200,000.00 3,200,000.00

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 480,000.00 0.1% 0.00 480,000.00
  2001-0001 Функционисање предшколских установа 480,000.00 0.1% 0.00 480,000.00

2002   Програм 9. Основно образовање 12,200,000.00 2.1% 12,858,257.37 25,058,257.37
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 3,200,000.00 0.6% 0.00 3,200,000.00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 7,100,000.00 1.2% 900,000.00 8,000,000.00



Број 3 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.

1 2 3 4 5 6 7
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 200,000.00 0.0% 0.00 200,000.00
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић – Зуце 0.00 0.0% 11,958,257.37 11,958,257.37
  2002-1007 ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активнос-

тима
1,400,000.00 0.2% 0.00 1,400,000.00

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 11,200,000.00 2.0% 7,114,643.86 18,314,643.86
  0901-0001 Социјалне помоћи 1,200,000.00 0.2% 75,849.03 1,275,849.03
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 3,000,000.00 0.5% 0.00 3,000,000.00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице 0.00 0.0% 783,904.00 783,904.00
  0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 0.00 0.0% 5,054,890.83 5,054,890.83
  0901-1003 ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара 1,000,000.00 0.2% 1,200,000.00 2,200,000.00
  0901-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00

1801   Програм 12. Примарна здравствена заштита 6,100,000.00 1.1% 57,100,000.00 63,200,000.00
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје 6,100,000.00 1.1% 57,100,000.00 63,200,000.00

1201   Програм 13. Развој културе 4,000,000.00 0.7% 0.00 4,000,000.00
  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 4,000,000.00 0.7% 0.00 4,000,000.00

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 10,000,000.00 1.8% 11,500,251.00 21,500,251.00
  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима
1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00

  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури

0.00 0.0% 8,250,000.00 8,250,000.00

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 3,700,000.00 0.6% 1,168,251.00 4,868,251.00
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал 0.00 0.0% 950,000.00 950,000.00
  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги“ – шаховски турнир 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони 50,000.00 0.0% 650,000.00 700,000.00
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, 

Кумодраж
3,000,000.00 0.5% 332,000.00 3,332,000.00

  1301-1005 ПРОЈЕКАТ : Монографија спорта на Вождовцу 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта“ 0.00 0.0% 150,000.00 150,000.00
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних 

испита
750,000.00 0.1% 0.00 750,000.00

0602   Програм 15. Локална самоуправа 467,237,539.00 82.0% 24,969,303.52 492,206,842.52
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 348,147,539.00 61.1% 11,016,471.07 359,164,010.07
  0602-0002 Месне заједнице 14,500,000.00 2.5% 1,500,000.00 16,000,000.00
  0602-0004 Општинско правобранилаштво 13,000,000.00 2.3% 0.00 13,000,000.00
  0602-0005 Заштитник грађана 4,400,000.00 0.8% 0.00 4,400,000.00
  0602-0006 Информисање 5,230,000.00 0.9% 0.00 5,230,000.00
  0602-0007 Канцеларија за младе 2,860,000.00 0.5% 0.00 2,860,000.00
  0602-0001 Програмска активност: ЈП Пословни простор 77,700,000.00 13.6% 2,992,350.00 80,692,350.00
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 0.00 0.0% 318,832.37 318,832.37
  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација 200,000.00 0.0% 1,500,000.00 1,700,000.00
  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО 

Вождовац и Раковица 
0.00 0.0% 1,141,650.08 1,141,650.08

  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 0.00 0.0% 6,000,000.00 6,000,000.00
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  0602-1007 ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице“ 400,000.00 0.0% 500,000.00 900,000.00

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 214,563,790.70 784,570,329.70

Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.100.000,00 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник ГО Вождовац у складу са Законом о 

буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета ГО Вождовац за 2016. годину утврђују се у износу од 784.570.329,70
динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године (буџет и ЈП ПП Вождовац) 204.591.400,76 динара,
– пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а 4.272.389,94 динара,
– примања текуће године 570.006.539,00 динара,
– текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а 3.000.000,00 динара,
– меморандумских ставки – рефундација боловања 2.700.000,00 динара.
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1 2 3 4 5 6 7 8
        СКУПШТИНА ГО ВОЖДОВАЦ      
  0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,141,000.00 6,141,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,100,000.00 1,100,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 160,000.00 160,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,100,000.00 3,100,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 725,000.00 725,000.00
481 Дотације невладиним организацијама – политичке странке 534,000.00 534,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 11,960,000.00 11,960,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Функција 110: 11,960,000.00 300,000.00 12,260,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 11,960,000.00 11,960,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 11,960,000.00 300,000.00 12,260,000.00
  0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 110: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1001:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0602-1001: 400,000.00 0.00 400,000.00

  0602-1006   ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 230,000.00 230,000.00
423 Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 110: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1006:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0602-1006: 400,000.00 0.00 400,000.00

  0602-1007   ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице“ 
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

423 Услуге по уговору 400,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000.00 100,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 110: 400,000.00 500,000.00 900,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1007:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за пројекат 0602-1007: 400,000.00 500,000.00 900,000.00
Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 13,160,000.00 13,160,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за Раздео 1: 13,160,000.00 800,000.00 13,960,000.00



Број 3 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК      
  0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,920,000.00 21,920,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,960,000.00 3,960,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 550,000.00 550,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,092,000.00 2,500,000.00 5,592,000.00
426 Остали материјал 200,000.00 200,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 2,588,000.00 2,588,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 1,100,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Функција 110: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за Раздео 2: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
        УПРАВА ОПШТИНЕ      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,533,000.00 159,533,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,849,300.00 28,849,300.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 9,052,000.00 6,800,000.00 15,852,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 6,000,000.00 6,000,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000.00 800,000.00
421 Стални трошкови 33,400,000.00 33,400,000.00
422 Трошкови путовања 300,000.00 300,000.00
423 Услуге по уговору 21,700,239.00 928,814.07 22,629,053.07
424 Специјализоване услуге 3,550,000.00 3,550,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 6,210,000.00 128,740.00 6,338,740.00
426 Канцеларијски материјал 9,895,000.00 9,895,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 18,838,000.00 18,838,000.00
482 Регистрација возила 650,000.00 650,000.00
512 Набавка основних средстава 2,600,000.00 58,917.00 2,658,917.00
515 Нематеријална имовина – софтвер 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 302,177,539.00 302,177,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,116,471.07 6,116,471.07

Функција 130: 302,177,539.00 7,916,471.07 310,094,010.07
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 302,177,539.00 302,177,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,116,471.07 6,116,471.07

Свега за програмску активност 0602-0001: 302,177,539.00 7,916,471.07 310,094,010.07
        ИНФОРМИСАЊЕ      
  0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0006   Информисање

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 5,160,000.00 5,160,000.00
512 Опрема 70,000.00 70,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
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1 2 3 4 5 6 7 8
01 Приходи из буџета 5,230,000.00 5,230,000.00

Функција 130: 5,230,000.00 0.00 5,230,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:      

01 Приходи из буџета 5,230,000.00 5,230,000.00
Свега за програмску активност 0602-0006: 5,230,000.00 0.00 5,230,000.00

        КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0007   Канцеларија за младе

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 2,800,000.00 2,800,000.00
426 Материјал 60,000.00 60,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 2,860,000.00 2,860,000.00

Функција 160: 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:      

01 Приходи из буџета 2,860,000.00 2,860,000.00
Свега за програмску активност 0602-0007: 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00

        ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАДА СЛУЖБЕ МАТИЧАРА      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-1002   ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 318,832.37 318,832.37

Извори финансирања за функцију 130:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37

Функција 130: 0.00 318,832.37 318,832.37
Извори финансирања за пројекат 0602-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37
Свега за пројекат 0602-1002: 0.00 318,832.37 318,832.37

        ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-1003   ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
424 Специјализоване услуге 1,500,000.00 1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 130: 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1003:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за пројекат 0602-1003: 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
  0602-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО Вождовац и Раковица 

620 Развој заједнице
421 Стални трошкови 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 1,131,650.08 1,131,650.08

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08

Функција 620: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08
Извори финансирања за пројекат 0602-1004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08
Свега за пројекат 0602-1004: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08

  0602-1005   ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 5,800,000.00 5,800,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 620: 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1005:      

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00

Свега за пројекат 0602-1005: 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
        ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА      
  0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
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  0602-0005   Заштитник грађана

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,300,000.00 3,300,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 590,700.00 590,700.00
415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 80,000.00
422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
426 Остали материјал 20,300.00 20,300.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 389,000.00 389,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00

Функција 130: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:      

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за програмску активност 0602-0005: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за Програм 15: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00

3.1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0002   Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
421 Трошкови платног промета 5,470,000.00 1,500,000.00 6,970,000.00
423 Услуге по уговору 7,800,000.00 7,800,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 180,000.00 180,000.00
426 Материјал 300,000.00 300,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000.00 150,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00 200,000.00
512 Рачунарска опрема 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 160: 14,500,000.00 1,500,000.00 16,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за програмску активност 0602-0002: 14,500,000.00 1,500,000.00 16,000,000.00
3.2       ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0001   Програмска активност: ЈП Пословни простор

411 Општи економски и комерцијални послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,132,016.00 16,132,016.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,832,073.00 2,832,073.00
413 Накнаде у натури 80,000.00 80,000.00
414 Социјална давања запосленима 650,000.00 300,000.00 950,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 350,000.00 350,000.00
416 Јубиларне награде 619,216.00 619,216.00
421 Стални трошкови 12,760,000.00 12,760,000.00
422 Трошкови путовања 400,000.00 400,000.00
423 Услуге по уговору 5,500,000.00 5,500,000.00
424 Специјализоване услуге 270,000.00 270,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 4,465,000.00 4,465,000.00
425 Текуће поправке и одржавање објеката 2,692,350.00 2,692,350.00
426 Материјал 1,090,000.00 1,090,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 1,706,695.00 1,706,695.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,030,000.00 30,030,000.00
511 Зграде и грађевински објекти 275,000.00 275,000.00
512 Машине и опрема 390,000.00 390,000.00
515 Нематеријална имовина 150,000.00 150,000.00

Извори финансирања за функцију 411:      
01 Приходи из буџета 77,700,000.00 77,700,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,692,350.00 2,692,350.00

Функција 411: 77,700,000.00 2,992,350.00 80,692,350.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:      

01 Приходи из буџета 77,700,000.00 77,700,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,692,350.00 2,692,350.00

Свега за програмску активност 0602-0009: 77,700,000.00 2,992,350.00 80,692,350.00
        СПОРТ И ОМЛАДИНА      
  1301     ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      
  1301-0001   Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,500,000.00 1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 810: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
Свега за програмску активност 1301-0001: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

  1301-0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 5,750,000.00 5,750,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,250,000.00 8,250,000.00

Функција 810: 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,250,000.00 8,250,000.00
Свега за програмску активност 1301-0002: 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00

  1301-0003   Одржавање спортске инфраструктуре
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 74,000.00 74,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,626,000.00 236,251.00 3,862,251.00
426 Материјал 0.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 932,000.00 932,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,168,251.00 1,168,251.00

Функција 810: 3,700,000.00 1,168,251.00 4,868,251.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,168,251.00 1,168,251.00

Свега за програмску активност 1301-0003: 3,700,000.00 1,168,251.00 4,868,251.00
  1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00

Функција 810: 0.00 950,000.00 950,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00
Свега за пројекат 1301-1001: 0.00 950,000.00 950,000.00

  1301-1002   ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги“ – шаховски турнир 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 810: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 1301-1002: 400,000.00 0.00 400,000.00

  1301-1003   ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000.00 150,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650,000.00 650,000.00

Функција 810: 50,000.00 650,000.00 700,000.00
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Извори финансирања за пројекат 1301-1003:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650,000.00 650,000.00
Свега за пројекат 1301-1003: 50,000.00 650,000.00 700,000.00

  1301-1004   ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 60,000.00 60,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,940,000.00 2,940,000.00
426 Материјал ž 0.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 332,000.00 332,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Функција 620: 3,000,000.00 332,000.00 3,332,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1004:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Свега за пројекат 1301-1004: 3,000,000.00 332,000.00 3,332,000.00
  1301-1005   ПРОЈЕКАТ : Монографија спорта на Вождовцу 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 600,000.00 0.00 600,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1005:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
Свега за пројекат 1301-1005: 600,000.00 0.00 600,000.00

  1301-1006   ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта“
810 Услуге рекреације и спорта

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00 150,000.00
Извори финансирања за функцију 810:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00
Функција 810: 0.00 150,000.00 150,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00
Свега за пројекат 1301-1006: 0.00 150,000.00 150,000.00

  1301-1007   ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних испита
810 Услуге рекреације и спорта

481 Дотације невладиним организацијама 750,000.00 750,000.00
Извори финансирања за функцију 810:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
Функција 810: 750,000.00 0.00 750,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1007:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
Свега за пројекат 1301-1007: 750,000.00 0.00 750,000.00
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,500,251.00 11,500,251.00

Свега за Програм 14: 10,000,000.00 11,500,251.00 21,500,251.00
        КУЛТУРА      
  1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
  1201-0002   Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 4,000,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00

Функција 820: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00
Свега за програмску активност 1201-0002: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00
Свега за Програм 13: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

        ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
  1801     ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
  1801-1001   ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје

620 Развој заједнице
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423 Услуге по уговору 802,000.00 802,000.00
511 Зграде и грађевински објекти-Дом здравља Јајинци 6,100,000.00 56,298,000.00 62,398,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Функција 620: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 1801-1001:      

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Свега за пројекат 1801-1001: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
Извори финансирања за Програм 12:

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Свега за Програм 12: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
        СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      
  0901     ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
  0901-0001   Социјалне помоћи

090 Социјална помоћ некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
472 Помоћ социјално угроженом становништву – Хуманитарни фонд 75,849.03 75,849.03

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Функција 090: 1,200,000.00 75,849.03 1,275,849.03
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Свега за програмску активност 0901-0001: 1,200,000.00 75,849.03 1,275,849.03
  0901-0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000.00 3,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 090: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Свега за програмску активност 0901-0003: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

  0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице
010 Болест и инвалидност

424 Специјализоване услуге 783,904.00 783,904.00
Извори финансирања за функцију 010:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00
Функција 010: 0.00 783,904.00 783,904.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00
Свега за пројекат 0901-1001: 0.00 783,904.00 783,904.00

  0901-1002   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 
070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,000,000.00 5,000,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Комесаријат за избегла и расељена лица 54,890.83 54,890.83

Извори финансирања за функцију 070:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83

Функција 070: 0.00 5,054,890.83 5,054,890.83
Извори финансирања за програмску активност 0901-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83
Свега за програмску активност 0901-1002: 0.00 5,054,890.83 5,054,890.83

  0901-1003   ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00
424 Специјализоване услуге 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Функција 090: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1003:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Свега за пројекат 0901-1003: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
  0901-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Функција 090: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1004:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00
Свега за пројекат 0901-1004: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 11,200,000.00 11,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,114,643.86 7,114,643.86

Свега за Програм 11: 11,200,000.00 7,114,643.86 18,314,643.86
        ОСНОВНЕ ШКОЛЕ      
  2002     ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
  2002-1001   ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања 1,100,000.00 1,100,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,100,000.00 2,100,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 3,200,000.00 3,200,000.00

Функција 912: 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1001:      

01 Приходи из буџета 3,200,000.00 3,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1001: 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00

  2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа
912 Основно образовање

422 Трошкови путовања 7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 7,100,000.00 7,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Функција 912: 7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 7,100,000.00 7,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Свега за пројекат 2002-1003: 7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
  2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа

912 Основно образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00

Функција 912: 200,000.00 0.00 200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
Свега за пројекат 2002-1004: 200,000.00 0.00 200,000.00

  2002-1005   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 
912 Основно образовање

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 300,000.00 300,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00
Функција 912: 300,000.00 0.00 300,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1005:      

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00
Свега за пројекат 2002-1005: 300,000.00 0.00 300,000.00

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић – Зуце
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 239,165.00 239,165.00
511 Зграде и грађевински објекти 11,719,092.37 11,719,092.37

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37

Функција 620: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37
Свега за пројекат 2002-1006: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37
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  2002-1007   ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активностима

912 Основно образовање
481 Дотације невладиним организацијама 1,400,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00

Функција 912: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1007:      

01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00
Свега за пројекат 2002-1007: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,858,257.37 12,858,257.37

Свега за Програм 9: 12,200,000.00 12,858,257.37 25,058,257.37
        ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
  2001     ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
  2001-0001   Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање
424 Специјализоване услуге 480,000.00 480,000.00

Извори финансирања за функцију 911:      
01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00

Функција 911: 480,000.00 0.00 480,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00
Свега за програмску активност 2001-0001: 480,000.00 0.00 480,000.00
Извори финансирања за Програм 8:

01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00
Свега за Програм 8: 480,000.00 0.00 480,000.00

        ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
  0701     ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
  0701-0001   Управљање саобраћајном инфраструктуром

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 2,200,000.00 2,200,000.00
424 Специјализоване услуге 10,000,000.00 10,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 35,089,000.00 72,711,000.00 107,800,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Функција 620: 35,089,000.00 84,911,000.00 120,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:      

01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Свега за програмску активност 0701-0001: 35,089,000.00 84,911,000.00 120,000,000.00
  0701-1001   ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 69,382.00 69,382.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,399,731.15 3,399,731.15

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15

Функција 620: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15
Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15
Свега за пројекат 0701-1001: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15

  0701-1002   ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности 
саобраћаја на територији ГО Вождовац

451 Друмски саобраћај
426 Материјал 700,000.00 700,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00

Функција 451: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00
Свега за пројекат 0701-1002: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Извори финансирања за Програм 7:



Број 3 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8
01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 91,580,113.15 91,580,113.15

Свега за Програм 7: 35,089,000.00 91,580,113.15 126,669,113.15

        ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

  0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

  0401-0004   Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

424 Специјализоване услуге 6,700,000.00 6,700,000.00

Извори финансирања за функцију 560:      

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00

Функција 560: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:      

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00

Свега за програмску активност 0401-0004: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

Извори финансирања за Програм 6:
01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00

Свега за Програм 6: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

        РАЗВОЈ ТУРИЗМА      

  1502     ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА      

  1502-0002   Туристичка промоција
473 Туризам

423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00

425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 473:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00

Функција 473: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00

Свега за програмску активност 1502-0002: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00

Извори финансирања за Програм 4:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00

Свега за Програм 4: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00

        КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      

  0601     ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      

  0601-0008   Унапређење јавне хигијене
620 Развој заједнице 

423 Услуге по уговору 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Функција 620: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Свега за програмску активност 0601-0008: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

  0601-0012   Одржавање стамбених зграда
620 Развој заједнице 

423 Услуге по уговору 3,000,000.00 3,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 620: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Свега за програмску активност 0601-0012: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

  0601-0014   Трошкови рушења 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 6,221,221.80 6,221,221.80

Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 0.00 0.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,221,221.80 6,221,221.80

Функција 620: 0.00 6,221,221.80 6,221,221.80

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:      
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01 Приходи из буџета 0.00 0.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,221,221.80 6,221,221.80

Свега за програмску активност 0601-0014: 0.00 6,221,221.80 6,221,221.80
  0601-1001   Пројекат: Чишћење одводног канала у Рипњу 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору – рушење 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за пројекат 0601-1001:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за пројекат 0601-1001: 0.00 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за Програм 2:
01 Приходи из буџета 9,000,000.00 9,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,721,221.80 6,721,221.80

Свега за Програм 2: 9,000,000.00 6,721,221.80 15,721,221.80
         ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ      
  1101     ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      
  1101-1001   ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 8,000,000.00 8,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00

Функција 620: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

Извори финансирања за пројекат 1101-1001:      
01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00

Свега за пројекат 1101-1001: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

Извори финансирања за Програм 1:
01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00

Свега за Програм 1: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
        Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 509,836,539.00 509,836,539.00
03 Социјални доприноси 2,100,000.00 2,100,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 205,863,790.70 205,863,790.70

Свега за Раздео 3: 509,836,539.00 210,963,790.70 720,800,329.70
        ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО      
  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
  0602-0004   Општинско правобранилаштво

330 Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,380,000.00 8,380,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000.00 1,500,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 200,000.00
422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00
423 Услуге по уговору 130,000.00 130,000.00
426 Канцеларијски материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 988,000.00 988,000.00
482 Судске таксе 150,000.00 150,000.00
483 Судски трошкови 1,502,000.00 1,502,000.00

Извори финансирања за функцију 330:      
01 Приходи из буџета 13,000,000.00 13,000,000.00

Функција 330: 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:      
01 Приходи из буџета 13,000,000.00 13,000,000.00

Свега за програмску активност 0602-0004: 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 :
01 Приходи из буџета 570,006,539.00 570,006,539.00
03 Социјални доприноси 2,700,000.00 2,700,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 208,863,790.70 208,863,790.70

Свега за Разделе 1,2,3,4 : 570,006,539.00 214,563,790.70 784,570,329.70
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
У делу извршења буџета сви чланови остају на снази из 

Одлуке о буџету за 2016. годину и додаје се следећи члан 
који гласи:

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, подноси захтев органу управе надлеж-
ном за финансије за отварање, односно повећање одгова-
рајуће апропријације за извршење расхода и издатака из 
свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из 
буџета.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 400-18/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним просто-
ром „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 41/13 и 84/15), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА 

ОБЈЕКТИМА 

Члан 1.
Градска општина Вождовац, преноси Јавном предузећу 

„Пословни простор Вождовац”, чији је оснивач, право ко-
ришћења и управљања објектима и одређује им зоне: 

1. МЗ Бањица – Булевар ослобођења 96 – II ЗОНА 
2. MЗ Чиновничка колонија – Јове Илића 89 – I ЗОНА
3. МЗ Душановац – Озренска 39 (објекат „A”) – II 

ЗОНА
4. МЗ Душановац – Озренска 39 (објекат „Б”) – II 

ЗОНА
5. МЗ Пашино брдо – Мијачка 5 – II ЗОНА
6. МЗ Милорад Медаковић – Милорада Умљеновића 18 

– II ЗОНА
7. МЗ Милунка Савић – Ванђела Томе 5 – II ЗОНА
8. МЗ Браће Јерковић – Мештровићева 34 – II ЗОНА
9. МЗ Кумодраж – Војводе Степе 571 – III ЗОНА
10. МЗ Кумодраж – Јужна 12 – III ЗОНА
11. МЗ Јајинци – Булевар ЈНА 101 – III ЗОНА
12. МЗ Раковица – Булевар ЈНА 30 – III ЗОНА
13. МЗ Бели поток – Васе Чарапића 48 – III ЗОНА
14. МЗ Бели поток – Васе Чарапића 53 – III ЗОНА
15. МЗ Бели поток – Васе Чарапића 49 – III ЗОНА
16. МЗ Пиносава – Улица 3. Нова 37а – III ЗОНА
17. МЗ Зуце – Улица 14. Нова 7 – III ЗОНА
18. МЗ Рипањ – Ерчанска 10 (објекат месне заједнице) – 

III ЗОНА
19. МЗ Рипањ – Ерчанска 10 (објекат ловачког удру-

жења) – III ЗОНА

20. МЗ Рипањ – Брђанска бб. (21) (кат. парц. 9599 КО Ри-
пањ) – III ЗОНА

21. МЗ Рипањ – Брђанска бб. (кат. парц. 9599 КО Рипањ) 
– III ЗОНА

22. МЗ Рипањ – Брђанска 24 – III ЗОНА
23. МЗ Рипањ – Брђанска 153 – III ЗОНА
24. МЗ Рипањ – Брђанска 19 (21) (кат. парц. 9585 КО Ри-

пањ) – III ЗОНА
25. МЗ Рипањ – Железничка 1 – III ЗОНА
26. МЗ Рипањ – Авалска 209 – III ЗОНА
27. МЗ Кумодраж 1 – Улица стара 1 – III ЗОНА
28. МЗ Кумодраж 2 – Генерала Штефанека 29 (објекат 

3Г– локал 1) – II ЗОНА
29. МЗ Кумодраж 2 – Генерала Штефанека 29 (објекат 3Г 

– локал 2) – II ЗОНА
Поред објекта из става 1. овог члана ЈП „Пословни 

простор Вождовац” преноси се и право коришћења и уп-
рављања на покретним стварима које су у функцији ко-
ришћења овог објекта.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-4/2016, 5. фебруара 2016.године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним просто-
ром „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 41/13 и 84/15), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА 
ОБЈЕКТОМ У УЛИЦИ УСТАНИЧКОЈ 125/1 У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Градска општина Вождовац, преноси Јавном предузећу 

„Пословни простор Вождовац”, чији је оснивач, право ко-
ришћења и управљања објектом у Београду, Устаничка 
125/1, на катастарској парцели 1683/1 КО Вождовац. 

Поред објекта из става 1. овог члана ЈП „Пословни 
простор Вождовац” преноси се и право коришћења и уп-
рављања на покретним стварима које су у функцији ко-
ришћења овог објекта.

Члан 2.
Објекат из члана 1. ове одлуке разврстава се у прву зону 

пословног простора.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-5/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовац на седници 
одржаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 27. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 
83/14 – др. закон) и члана 27. Статута Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 
41/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУ-

МИЦЕ” 

Члан 1.
Oвом одлуком укида се Центар за културу и спорт „Шу-

мице” из Београда због непостојања законских услова за 
обављање делатности. 

Над Центром за културу и спорт „Шумице” са седиштем 
у Београду, Устаничка 125/1, матични број 07028539, ПИБ 
102009734, са рачуном бр. 840896743-97 који се води у Уп-
рави за трезор Министарства финансија Републике Србије, 
покреће се поступак ликвидације.

Разрешава се дужности директора и законског заступ-
ника Центра за културу и спорт „Шумице” Ранко Матија-
шевић из Београда, именован на ту функцију решењем 
Скупштине Градске општине Вождовац I бр. 020-22/14 од 
31. јануара 2014. године. 

Члан 2.
Оснивач Центра за културу и спорт „Шумице” је Градска 

општина Вождовац. 
Решењем Скупштине општине Вождовац бр. 022-15/73-

01 од 11. априла 1973. године основан је Дом пионира и ом-
ладине „Вождовац” и уписан у судски регистар Окружног 
привредног суда у Београду под бројем: Фи-58/74 од 9. јану-
ара 1974. године.

Решењем Скупштине општине Вождовац I бр. 020-93/90 
од 27. септембра 1990. године, Установа Дом пионира и ом-
ладине „Вождовац” је променила назив у Центар за културу 
и спорт „Шумице” и ова промена је уписана у судски регис-
тар Окружног привредног суда у Београду под бројем: Фи-
15058/90 од 5. децембра 1990. године.

Члан 3.
Сва права, обавезе и одговорности преузима Градска 

општина Вождовац.

Члан 4.
На основу ове одлуке спровешће се поступак редовне 

ликвидације, у складу са законом. 
За ликвидационог управника, који ће спровести посту-

пак редовне ликвидације Центар за културу и спорт „Шу-
мице” одређује се Јелена Саџаковић из Београда, ЈМБГ 
0401964715178.

Обавезује се ликвидациони управник да о свим радња-
ма предузетим у поступку редовне ликвидације обавести 
председника градске општине Вождовац, преко Управе 
Градске општине Вождовац. 

Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу за пријем 

поште: „Центар за културу и спорт „Шумице” – у ликвида-
цији, Београд, Устаничка 53”.

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања 
према Центру за културу и спорт „Шумице” најкасније у 
року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању 
поступка ликвидације у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити 
преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана 
од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.

Ликвидација Центра за културу и спорт „Шумице” по-
чиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављи-
вањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом 
о регистрацији.

Ликвидациони управник ће свим познатим повериоци-
ма упутити и писано обавештење о покретању ликвидације 
Центра за културу и спорт „Шумице”, најкасније у року од 
15 дана од дана почетка ликвидације.

Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања 
познатих поверилаца Центар за културу и спорт „Шумице” 
ће евидентирати у листу пријављених потраживања и сачи-
нити листу признатих и оспорених потраживања.

Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покре-
не поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и 
у истом року о томе писаним путем не обавести Центар 
за културу и спорт „Шумице” , то потраживање се сматра 
преклудираним.

Од дана регистрације ове одлуке Центар за културу и 
спорт „Шумице” не може предузимати нове послове, већ 
само послове везане за спровођење ликвидације који обух-
ватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату 
поверилаца и друге нужне послове.

Позивају се сви дужници да измире своје обавезе према 
Центру за културу и спорт „Шумице”.

Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року 
од 15 дана од дана доношења ове одлуке поднети При-
вредном суду у Београду ову одлуку уз регистрациону 
пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистра-
ције ликвидације Центра за културу и спорт „Шумице” у 
Регистар.

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почет-
ка ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс 
као ванредни финансијски извештај у складу са прописима 
којима се уређују рачуноводство и ревизија.

Ликвидациони управник ће најраније 90 дана а најкас-
није 120 дана од дана почетка ликвидације саставити почет-
ни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке на-
длежног органа о усвајању истог, предузети потребне радње 
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у скла-
ду са законом о регистрацији.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе општа 

акта Центра за културу и спорт „Шумице”.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-6/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 1. Одлуке о 
допуни Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Гра-
да Београда”, број 79/15) и члана 27. Статута Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У 
ПОСЕБНОМ НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ВОЖДОВАЦ – РИПЊУ

Члан 1.
Мења се наслов Одлуке о одржавању чистоће у посеб-

ном насељеном месту Градске општине Вождовац – Рипњу 
(„Службени лист Града Београда”, број 15/15, у даљем текс-
ту: Одлука) и гласи: 

„Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним 
местима Градске општине Вождовац”.

Члан 2.
У члану 1. став 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком регулише се одржавање чистоће у по-

себним насељеним местима на територији градске општине 
Вождовац и то: Рипњу, Белом Потоку, Пиносави, Зуцу и Ра-
ковици.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-7/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10 и 41/13), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИ-
МАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.
У члану 14. Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и пла-
тама изабраних, именованих и постављених лица („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 56/12, 4/13 и 15/15) алинеје 6. 
и 7. мењају се и гласе:

„ – 9,46 – за заштитника грађана,
– 8,96 – за заменика заштитника грађана”.

Члан  2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-8/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 27. Статута Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/10 и 41/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. У ставу IV Решења о разрешењу и именовању Изборне 
комисије Градске општине Вождовац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 6/14, 99/14, 15/15 и 68/15) врши се следећа 
измена: 

– утврђује се да Зорици Станојевић престаје мандат заме-
ника председника Изборне комисије, због поднете оставке,

– именује се Марија Телебак за заменика председника 
Изборне комисије, на предлог Одборничке групе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка.

– разрешава се Бојан Мићановић, дужности члана 7. Из-
борне комисије,

– именује се Реља Милић, за члана 7. Изборне комисије, 
на предлог Одборничке групе Наш Вождовац.

– разрешава се Невена Продановић Чулић, дужности за-
меника члана 7. Изборне комисије,

– именује се Гордана Атанасијевић, за заменика члана 
7. Изборне комисије, на предлог Одборничке групе Наш 
Вождовац.

II. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-22/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац  на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 56. Статута Градске општи-
не Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 
41/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-

НИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се да Александру Савићу престаје мандат 
председника градске општине Вождовац са 5. фебруаром 
2016. године, због поднете оставке.

2. Председник општине остаје на дужности и врши те-
куће послове до избора новог председника општине.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-19/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовац  на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 56. Статута Градске општи-
не Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 
41/13), доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се да Марку Сарићу престаје мандат заме-
ника председника градске општине Вождовац са 5. фебру-
аром 2016. године, оставком председника градске општине 
Вождовац, Александра Савића.

2. Заменик председника општине остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог заменика председни-
ка општине.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-20 /2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 59. Статута Градске општи-
не Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 
41/13), доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВЕЋА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се да са 5. фебруаром 2016. године престаје 
мандат члановима Већа Градске општине Вождовац, остав-
ком председника градске општине Вождовац Александра 
Савића и то:

– Милану Мартиновићу;
– Рељи Огњеновићу;
– Ивани Томић;
– Горану Ускоковићу;
– Ани Ћирић;
– Божидару Ђорђевићу;
– Биљани Живковић;
– Милану Тодићу;
– Милошу Стојановићу.
2. Чланови Већа општине остају на дужности и врше те-

куће послове до избора нових чланова Већа општине.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-21/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени  лист Града Београ-
да”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 18. Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним просто-
ром „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 41/13 и 84/15), донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Пословни простор – Вождовац” о изменaма Статута ЈП 
„Пословни простор – Вождовац” бр. 361-149/16 од 1. фебру-
ара 2016. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”, на 
седници одржаној 1. фебруара 2016. године, донео је Одлуку 
бр. 361-149/16 о изменама Статута ЈП „Пословни простор – 
Вождовац” и исту доставио Скупштини Градске општине 
Вождовац на сагласност.

Имајући у виду наведено, Скупштина Градске општине 
Вождовац, на седници одржаној 5. фебруара 2016. године, 
донела је решење о давању сагласности на Одлуку о измена-
ма Статута ЈП „Пословни простор – Вождовац”. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-16/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 17. став 
1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за упра-
вљање и коришћење пословним простором „Пословни 
простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, бр. 
41/13 и 84/15), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Пословни простор – Вождовац” о допунама Одлуке о 
одређивању висине закупнине за пословни простор којим 
управља ЈП „Пословни простор – Вождовац” број 361-
126/16 од 29. јануара 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац” је, 
на седници одржаној 29. јануара 2016. године, донео Одлу-
ку о допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за 
пословни простор којим управља ЈП „Пословни простор – 
Вождовац” број 361-126/16.
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Члан 17. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним прос-
тором „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 41/13 и 84/15) одређено је да Одлуку о 
утврђивању закупнине за пословни простор на коме право 
управљања има ЈП „Пословни простор – Вождовац” доноси 
Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Имајући у виду наведено, Веће Градске општине Вождо-
вац је, на седници одржаној 5. фебруара 2016. године, утвр-
дило предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о 
допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за по-
словни простор којим управља ЈП „Пословни простор – 
Вождовац”.

Скупштина Градске оштине Вождовац
I број 020-17/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

На oснову члана 19. став 1. тачка 13) Статута ЈП „По-
словни простор – Вождовац”, („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 18/14), Уредби о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС”, бр. 24/12, 48/15, 99/15), Одлуке о начину поступања 
са непокретностима које су у јавној својини Града Београ-
да односно на којима Град Београд има посебна својинска 
овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 36/14, 
97/14 и 20/15 – др. одлука), Надзорни одбор ЈП „Пословни 
простор – Вождовац” на 39. седници донео је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УП-

РАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”

Члан 1.
У члану 2. став 1. Одлуке о одређивању висине закуп-

нине за пословни простор којим управља ЈП „Пословни 
простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, бр. 
68/2015) (у даљем тексту: Одлука), после тачке 9) додаје се 
тачка 10), која гласи:

„Сала у објекту месне заједнице
– закуп сале, за пословни простор разврстан у I зони, 

 500 динара/сат.;
– закуп сале, за пословни простор разврстан у II зони, 

 400 динара/сат.;
– закуп сале, за пословни простор разврстан у III зони, 

 300 динара/сат.”.

Члан 2.
После члана 2. додаје се нови члан 2а. који гласи:

„Члан 2а
За пословни објекат/зграду у којем се обавља претежно 

спортска делатност, остале спортске активности, делатност 
фитнес клубова и сличо, утврђује се цена закупа за:

1. СПОРТСКА ДВОРАНА:
– тренинг и рекреација 
од 08,00 до 14,00 4.000 динара/сат;

– тренинг и рекреација 
од 14,00 до 17,00 4.800 динара/сат;
– тренинг и рекреација 
од 17,00 до 23,00 5.200 динара/сат;
– индивидуални тренинг 1.800 динара/сат;
– ноћни термин (од 23 h) 3.000 динара/сат.
– тренинг утакмица 
(две свлачионице за екипе и 
свлачионица за судије, без публике 8.000 динара/сат;
– тренинг утакмица 
(са семафором, две свлачионице за 
екипе и свлачионица за судију, 
без публике) 10.000 динара/сат;
– турнири 10.000 динара/сат;
– утакмица 15.000 динара/сат;
– ТВ пренос 22.500 динара/сат;
– намештање, припрема и 
распремање простора за неку 
манифестацију 5.200 динара/сат;
– коришћење свлачионице 1.000 динара/сат;
– употреба климе 5.000 динара/сат.
2. ФИТНЕС САЛА:
– тренинзи и рекреација 1.500 динара/сат;
3. САЛА „93”:
– тренинзи 2.000 динара/сат.
4. СВЕЧАНА САЛА:
– тренинзи, закуп сале 2.600 динара/сат;
– приредбе, семинари, представе 
и други програми 4.500 динара/сат;
– приредбе, семинари, представе 
и други програми са употребом 
озвучења којим располаже јавно 
предузеће 6.000 динара/сат;
– вечерње представе 5.500 динара/сат;
– вечерње представе са употребом 
озвучења којим располаже Јавно 
предузеће 7.000 динара/сат.
5. ПРЕС САЛА:
– састанци, прес конференције, 
трибине, промоције књига, пробе 
и тренинзи 1.500 динара/сат;
– састанци, прес конференције, 
трибине, промоције књига, пробе 
и тренинзи са употребом озвучења 
којим се располаже Јавно предузеће 2.000 динара/сат.
6. ПРОСТОРИЈА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ:
– закуп креативне радионице 1.200 динара/сат.
7. ГАЛЕРИЈСКИ ПРОСТОР:
– закуп галеријског простора 500 динара/сат;
– закуп галеријског простора 2.000 динара/дан;
– закуп галеријског простора, 
од 1–5 дана 5.000 динара;
– закуп галеријског простора, 
од 6–10 дана 8.000 динара;
– закуп галеријског простора, 
до 30 дана 20.000 динара.
8. ПРОДАЈНИ БОКС 
– закуп продајног бокса у оквиру 
објекта 4.800 динара/месечно.
9. ШТАНД:
– закуп штанда (два стола за продају 2.000 динара/дан;
– закуп штанда (два стола за продају),
од 1–5 дана 8.000 динара;
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– закуп штанда (два стола за продају),
од 6–10 дана 14.000 динара;
– закуп штанда (два стола за продају),
до 30 дана 18.000 динара.
10. КОРИШЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА 
– коришћење клавира 400 динара/сат.
11. САЛОН СТОНИ ТЕНИС
– стони тенис рекреација 160 динара/сат;
– стони тенис одвојени сто 240 динара/сат;
– склањање столова због реализације 
других програма  3.000 динара/сат.
12. ТЕРЕТАНА:
– употреба теретане за клубове 4.000 динара/сат.
13. ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РЕКЛАМНОГ 
ПРОСТОРА:
– истицањем реклама на паноима по/m² 
(по утакмици) 1.000 динара;
– истицањем реклама на заштитним 
мрежама по m² (по утакмици). 1.000 динара;
– истицање реклама на паноима по m² 
(месечно) 5.000 динара;
– истицањем реклама на заштитним
мрежама по m²(месечно) 5.000 динара;
– истицање реклама на паноима 
и заштитним мрежама по m² (годишње), 
од 0,5 m² до 5 m² 35.000 динара;
– истицање реклама на паноима 
и заштитним мрежама по m² (годишње), 
од 6,0 m² до 10 m² и више 45.000 динара;
– рекламе на унутрашњим површинама 
по m² (годишње). 10.000 динара;
– светлећа реклама на унутрашњим 
површинама по m² (годишње).. 15.000 динара;
– реклама на спољашњим површинама 
објекта по m² (годишње). 15.000 динара;
– светлећа реклама на спољашњим 
површинама по m² (годишње). 20.000 динара.
14. ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА БАНКОМАТ
– цена закупа простора 
за банкомат 15.000 динара/месечно.
У висину закупнине, из става 1. овог члана, није урачу-

нат порез на додату вредност. Закупац плаћа закупнину са 
припадајућим порезом на додату вредност, према испоста-
вљеним рачунима. 

Пословни простор из става 1. а у вези става 2. овог чла-
на, издаје се закључивањем Уговор о закупу. 

Члан 3.
У члану 6. одлуке после става 5. додају се ст. 6, 7. и 8, који 

гласе:
„Закупац плаћа закупнину за заједнички простор (сани-

тарни чвор, улазни хол, ходник, вишенаменска сала и др.) у 
објектима са више корисника, сразмерно квадратури при-
падајућег дела заједничког простора, која се одређује у ви-
сини 50%, од уговорене цене закупа, на основу Извештаја о 
премеру и посебно образложене одлуке Надзорног одбора.”

„За пословне просторије које се налазе у оквиру послов-
них зграда/објеката, са више корисника, Закупац плаћа ко-
муналне трошкове за квадратуру пословног простора који 
користи као и комуналне трошкове сразмерно квадрату-
ри припадајућег дела заједничког простора, на основу Из-
вештаја о премеру и посебно образложене одлуке Надзор-
ног одбора.”

„Ако у пословној згради/објекту са више корисника, неки 
од пословних простора нема закупца, остали закупци плаћају 

комуналне трошкове за заједнички простор процентуално 
квадратури пословног простора који им је издат у закуп.”

Члан 4.
После члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:

„Члан 7а
За новостечени пословни простор, са једним или више 

корисника, који је пренет на управљање Јавном предузећу, 
а у чијем поседу се већ налази правно или физичко лице по 
раније стеченом основу, јавно предузеће задржава право да 
закључи Уговор о закупу пословног простора са тим прав-
ним или физичким лицем, у складу са чланом 10. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених по-
нуда („Службени гласник РС”, бр. 24/12, 48/15, 99/15). 

За новостечени пословни простор, са једним или више 
корисника, који је пренет на управљање Јавном предузећу, 
а у чијем поседу се већ налази правно или физичко лице 
по раније стеченом основу, закупнина ће се обрачунавати 
сходно важећем ценовнику и већ закључени уговорима за 
тај објекат, све док јавно предузеће не закључи уговоре о 
закупу са затеченим корисницима простора, у складу са од-
редбама ове одлуке.” 

Члан 5.
Све што није регулисано овом одлуком регулисаће се 

посебном одлуком Надзорног одбора јавног предузећа.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”
Број 361-126/2016, 29. јануара 2016. године 

Председник, 
Љиљана Масловарић, ср.

На основу члана 18. став 1. тачка 8), члана 57. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 
19. став 1. тачка 8) Статута ЈП „Пословни простор – Вождо-
вац” („Службени лист Града Београда”, број 18/14), члана 
17. став 1. тачка 8) Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
управљање и коришћење пословним простором Пословни 
простор – Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 
41/13), Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног преду-
зећа за управљање и коришћење пословним простором 
Пословни простор – Вождовац („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 84/15), Надзорни одбор ЈП „Пословни простор 
– Вождовац”, Београд, ул. Устаничка 125ц, на 40. седници 
одржаној 1. фебруара 2016. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПО-

СЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”

Члан 1.
У члану 4. Статута Јавног предузећа „Пословни простор 

– Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 18/14) 
ставови 2, 3. и 4. мењају се и гласе:

„Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће за 
управљање и коришћење пословним простором „По-
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словно спортски центар Вождовац”, Београд (Вождовац), 
Устаничка 125/1.

Скраћено пословно име предузећа гласи: Јавно преду-
зеће „Пословно спортски центар Вождовац”, Београд, Уста-
ничка 125/1.

Седиште Предузећа је у Београду, Устаничка 125/1.”

Члан 2. 

Члан 9. став 2. мења се и гласи:
„Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља 

и следеће делатности:
4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда;
4211 – изградња путева и аутопутева; 
4299 – изградња осталих непоменутих грађевина; 
4300 – специјализовани грађевински радови;
4310 – рушење и припремање градилишта;
4311 – рушење објеката; 
4312 – припрема градилишта; 
4320 – инсталациони радови у грађевинарству; 
4321 – постављање електричних инстлација; 
4322 – постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатизационих ситема; 
4329 – остали инсталациони радови у грађевинар-

ству; 
4331 – малтерисање;
4332 – уградња столарије, 
4333 – постављање подних и зидних облога; 
4334 – бојење и застакљивање, 
4339 – остали завршни радови; 
4390 – остали специфични грађевински радови; 
4391 – кровни радови;
4399 – остали непоменути специфични грађевински ра-

дови; 
4666 – трговина на велико осталим канцеларијским ма-

шинама и опремом; 
4673 – трговина на велко дрветом, грађевинским мате-

ријалом и санитарном опремом; 
4674 – трговина на велико металном робом, инсталаци-

оним материјалима, опремом и прибором за грејање;
4677 – трговина на велико отпација и остацима;
4690 – неспецијализована трговина на велико; 
4780 – трговина на мало тезгама и пијацама;
4781 – трговина на мало храном, пићима и дуванским 

производима на тезгама и пијацама; 
4782 – трговина на мало текстилом, одећом и обућом на 

тезгама и пијацама;
4789 – трговина на мало осталом робом на тезгама и 

пијацама;
4790 – трговина на мало ван продавница, тезги и 

пијаца; 
4799 – остала трговина на мало изван продавница, тезги 

и пијаца;
5210 – складиштење;
5610 – делатност ресторана и покретних угоситељских 

објеката;
5810 – издавање књига, часописа и друге издавачке де-

латности;
5914 – делатност приказивања кинематографских 

дела;
6200 – рачунарско програмирање, консултантске и с тим 

повезане делатности;
6201 – рачунарско програмирање;

6202 – консултантске делатности у области информаци-
оне технологије;

6203 - управљање рачунарском опремом; 
6209 – остале услуге информационе технологије;
6312 – веб портал;
6399 – информационе услужне делатности на другом 

месту непоменута; 
6800 – пословање некретнинама; 
6810 – куповина и продаја властитих непокретности; 
6831 – делатност агенција за некретнине; 
6832 – управљање некретнинама за накнаду; 
6910 – правни послови; 
6920 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 

послови, пореско саветовање; 
7020 – менаџерски консултантски послови; 
7111 – архитектонска делатност; 
7300 – рекламирање и истраживање тржишта; 
7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења;
7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких мо-

торних возила; 
7990 – остале услуге резервације и делатности повезане 

с њима; 
8010 – делатност приватног обезбеђења; 
8020 – услуге система обезбеђења; 
8110 – услуге одржавања објекта; 
8120 – услуге чишћења; 
8121 – услуге редовног чишћења зграде; 
8122 – услуге осталог чишћења зграде и опреме; 
8129 – услуге осталог чишћења;
8130 – услуге уређења и одржавања околине; 
8219 –фотокопирање, припремање докумената и друга 

специјализована канцеларијска подршка; 
8230 – организовање састанака и сајмова; 
9003 – уметничко стваралаштво; 
9004 – рад уметничких установа; 
9102 – делатност музеја галерија и збирки; 
9311 – делатност спортских објеката;
9312 – делатност спортских клубова;
9313 - делатност фитнес клубова;
9319 - остале спортске делатности; 
9321 - делатност забавних и тематских паркова;
9329 – остале забавне и рекреативне делатности; 
9411 – делатности пословних удружења и удружења по-

слодаваца;
9499 – делатност осталих организација на бази уч-

лањења;
9510 – поправка рачунара и комуникационе опреме;
9511 – поправка рачунара и периферне опреме;
9512 – поправка комуникационе опреме;
9609 – остале непоменуте личне услужне делатности. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”
Број 361-149/2016, 1. фебруара 2016. године 

Председник, 
Љиљана Масловарић, ср.
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ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 47. и члана 
63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), члана 32. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 16. став 
1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЗЕМУН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2016. 

годину („Службени лист Града Београда”, број 89/15), I – 
ОПШТИ ДЕО, у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет градске општине Земун за 2016. годину (у даљем 
тексту: буџет) састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАС-
ХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје
нефинансијске имовине 708.914.065,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ        708.914.065,00  
2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине

891.172.128,00

1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ        839.922.046,00
1.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

 39.850.082,00

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ       182.258.063,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  182.258.063,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 183.858.063,00
Издаци за отплату главнице дуга 1.600.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 182.858.063,00

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице 
дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Опис Износ
Нето финансирање 182.258.063,00
Примања од продаје финансијске имовине 
Пренета средства из ранијих година 183.858.063,00
Издаци за набавку финансијске имовине и 
отплату главнице дуга

1.600.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима 1.600.000,00”

Члан 2. 
У члану 2. износ „127.513.758,00” замењује се износом 

„183.858.063,00”.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2016. годину, у укупном износу 39.850.082,00 динара, исказују се у следећем прегледу:

Прилог  2
Капитални пројекти у периоду 2014- 2018. године

Шифра СДК:
    0

56.860 278 0 16.732 39.850 0 0

у дин (заокружено на 000)

Прио-
ритет Назив капиталног пројекта

Година 
почетка фи-
нансирања 

пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2013. 

године
  2014 2015 2016  2017 Након 2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Дом културе Угриновци 2015 2016 16.658     11.321 5.337    
2 Објекат у улици Фрање Крча бр.1- Земун поље 2015 2016 2.174       2.174    
3 Зграда дечјег дома Краљице Марије 2015 2016 9.716     3.666 6.050    
4 Пројектно планирање 2012 2016 5.963 278   1.745 3.940    
5 Набавка административне опреме-намештај 2016 2016 1.100       1.100    
6 Набавка административне опреме- штампачи 2016 2016 1.000       1.000    
7 Набавка административне опреме-рачунарска 

опрема
2016 2016 935       935    

8 Нематеријална имовина-лиценце 2016 2016 804       804    
9 Опрема за заштиту животне средине 2016 2016 150       150    

10 Летња сцена Гардош 2016 2016 18.360       18.360    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
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Прилог  2a

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2018. године

Шифра СДК:

Укупно 39.850

у дин (заокружено на 000)

Р.бр. Назив капиталног пројекта Конто 3. 
ниво

Конто 4. 
ниво Опис конта Извор Опис извора 2014 2015 2016  2017 Након

2017

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1 Дом културе Угриновци 511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.337

2 Дом културе Угриновци 511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 360

3 Зграда дечјег дома Краљице 
Марије

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.050

4 Зграда дечјег дома Краљице 
Марије

511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 120

5 Објекат у улици Фрање Крча 
бр.1- Земун поље

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.174

6 Објекат у улици Фрање Крча 
бр.1- Земун поље

511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200  

7 Пројектно планирање 511 5114 Пројектно планирање 1 Приходи из буџета 1.000  

8 Пројектно планирање 511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.260

9 Набавка административне 
опреме-намештај

512 5122 Административна опрема 1 Приходи из буџета 1.100

10 Набавка административне 
опреме- штампачи

512 5122 Административна опрема 1 Приходи из буџета 500

11 Набавка административне 
опреме-рачунарска опрема

512 5122 Административна опрема 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.100

12 Набавка административне 
опреме-рачунарска опрема

512 5122 Административна опрема 1 Приходи из буџета 335

13 Опрема за заштиту животне 
средине

512 5124 Опрема за заштиту жи-
вотне средине 

1 Приходи из буџета 150

14 Нематеријална имовина-
лиценце

515 5151 Нематеријална имовина 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 804

15 Летња сцена Гардош 511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.000

16 Летња сцена Гардош 511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 360

17

18

19

20

Члан 4. 
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
 

Опис Економска
класификација

I Ребаланс
2016. године

1 2 3

 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  7 708.914.065,00

 A – TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 708.914.065,00

1. Порези 71 571.393.982,00

1.1. Порез на зараде 711 351.753.366,00
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1 2 3

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 7.617.000,00

1.3. Порез на имовину 713 199.846.337,00

1.4 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске 
 управе

713 3.419.731,00

5.5 Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ 714+716 8.757.548,00

2. Донације и трансфери 73 11.400.000,00

2.1.Донације од међународних организација 
 – регионални стамбени програм – додела грађевинског материјала
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града 
  – за Одсека за за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права

732

733

10.800.000,00

600.000,00

3. Други приходи 74 126.120.083,00

3.1. Камате 741 1.000.000,00

 3.2. Приходи од продаје добара и пружања услуга у корист нивоа општине 
 приход индиректног корисника ЈП „Пословни простор Земун” 742 75.900.000,00

3.3. Приходи од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни ко-
рисници њиховог буџета 742 42.370.083,00

3.4. Општинске административне таксе 742 3.050.000,00

3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 2.000.000,00

3.6. Приходи од новчаних казни 743 400.000,00

3.7. Приходи од мандатних казни 743 1.200.000,00

3.8. Остали приходи у корист нивоа општине 745 200.000,00

П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
 ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)

3  183.858.063,00

 III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II) 7+3 892.772.128,00”

Члан 5. 
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис Економска класификација I Ребаланс
2016. године

1 2 3

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 851.322.046,00

 1. Расходи за запослене 41 301.378.000,00

 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 233.049.730,00

 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 41.718.500,00

 1.3. Социјална давања запосленима 414 15.094.770,00

 1.4. Накнаде трошкова за запослене 415 10.270.000,00

 1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416 1.245.000,00

 2. Коришћење роба и услуга 42 226.377.452,00

 2.1. Стални трошкови 421 47.206.000,00

 2.2. Трошкови путовања 422 3.240.000,00

 2.3. Услуге по уговору 423 88.469.000,00

 2.4. Специјализоване услуге 424 11.052.468,00

 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 56.619.984,00

 2.6. Материјал 426 19.790.000,00

 3.Отплата камата 44 1.100.000,00

 3.1. Отплата домаћих камата 441 200.000,00

 3.2. Пратећи трошкови задуживања 444 900.000,00

 4.Трансфери осталим нивоима власти 46 114.560.980,00

 4.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 70.957.200,00

 4.2. Остале дотације и трансфери 465 43.603.780,00

 5.Социјална заштита из буџета 47 58.783.614,00

 5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 58.783.614,00

 6. Остали расходи 48 138.822.000,00
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 6.1. Дотације невладиним организацијама 481 21.900.000,00

 6.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 64.922.000,00

 6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 37.000.000,00

 6.4. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
 непогода или других природних узрока

 
484 15.000.000,00

 7.Средства резерве 49 10.300.000,00

 7.1. Стална резерва 499 300.000,00

 7.2. Текућа резерва 499 10.000.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 39.850.082,00

 1. Основна средства 51 39.850.082,00

 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 35.860.682,00

 1.2. Машине и опрема 512 3.185.000,00

 1.3. Нематеријална имовина 515 804.400,00

III. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 1.600.000,00

 1. Отплата главнице 61 1.600.000,00

1.1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611 1.600.000,00

УКУПНО 4+5+6 892.772.128,00”

Члан 6. 
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Укупна средства  %

1 2 3 4

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 28.283.614 3,17

111 Извршни и законодавни органи 47.110.000 5,28

130 Опште услуге 419.658.752 47,01

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 10.734.000 1,20

170 Трансакције јавног дуга 2.700.000 0,30

330 Судови 50.651.500 5,67

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 300.000 0,03

410 Општи економски и комерцијални послови 142.828.280 16,00

473 Туризам 21.350.000 2,39

620 Развој заједнице 41.398.782 4,64

810 Услуге рекреације и спорта 8.100.000 0,91

820 Услуге културе 6.500.000 0,73

950 Образовање које није дефинисано нивоом 2.500.000 0,28

960 Помоћне услуге образовању 110.657.200 12,39

Укупно 892.772.128 100,00”

Члан 7.
Члан 10. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 892.772.128,00 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета 

и средства на рачунима за посебне намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидо-
ваног рачуна Трезора Градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу 697.514.065,00 динара – извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу 600.000,00 динара – извор финансирања 07;
– текуће донације од међународних организација у износу 10.800.000,00 динара – извор финансирања 06;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 183.858.063,00 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-

оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Број 3 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Број 3 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Број 3 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Број 3 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Број 3 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Број 3 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 5. фебруар 2016.
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Члан 8.
Члан 11. III – ПРОГРАМСКИ ДЕО, мења се и гласи:
„Средства распоређена чланом 10. став 3. Одлуке о буџету, опредељена су за извршавање циљева предвиђених сле-

дећим програмима, програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМ / Програмска 
активност и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност у 
базној 2015. 

години 

Циљана 
вредност 

2016

Циљана 
вредност 

2017

Циљана 
вредност 

2018
Извор 01 Остали 

извори Сви извори

Шифра Назив
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0601 Програм 2 : КОМУ-
НАЛНА ДЕЛАТ-
НОСТ

47.152.600 0 47.152.600

1.Ефикасно и раци-
онално спровођење 
комуналне делатности

1. Степен наплате комунал-
них услуга ( изражен у %)

81 82 83 83

2. Број запослених у комунал-
ним предузећима у односу на 
укупан број %

40 41,25 41,20 41,20 

2.Адекватан квалитет 
пружених услуга ко-
муналне делатности

1. Укупан број притужби 
грађана на услуге комуналне 
делатности (доставњених 
комуналном предузећу или 
комуналној инспекцији)

46 42 40 40

0007 Програмска активност: Уређивање, одржа-
вање и коришћење пијаца

30.997.490 0 30.997.490

ЈП „Пословни прос-
тор Земун“

Ефикасно и рационал-
но спровођење уређи-
вања, одржавање и 
коришћење пијаца

1. Остварени приходи од 
пружане услуге уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца

64.623.000  
58.969.000 

 60.000.000  61.000.000 

2. Остварени расходи за 
пружене услуге уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца 

 26.713.700  
30.997.490 

 30.500.000  31.000.000 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
уређивања, одржа-
вања и коришћења 
пијаца 

1. Укупан број притужби 
закупаца локала/тезги на 
пијаци на рад пијаца односно 
стање локала/тезги које 
изнамљују

20 18 16 16

0011 Програмска актив-
ност: Одржавање 
гробаља и погребне 
услуге

16.155.110 0 16.155.110

ЈП „Пословни прос-
тор Земун“

Ефикасно и рационал-
но спровођење услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга

1. Остварени приходи од 
услуга одржавања гробаља и 
погребних услуга 

11.500.000  
10.000.000 

 10.000.000  10.000.000 

2. Остварени расходи за 
пружањње услуга одржавања 
гробаља и погребних услуга

 13.093.400  
16.155.110 

 15.000.000  15.000.000 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга

1. Укупан број притужби 
грађана на пружање услуга 
одржавања гробаља и погреб-
них услуга

26 24 24 24

1502 Програм 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА

10.850.000 0 10.850.000

1.Усвојеност и ис-
пуњење циљева дефи-
нисаних у релевантној 
стратегији која се 
односи на туризам

1. Усвојен Програм развоја 
туризма на локалу

1 1 1 1

2. Повећање препозна-
тљивости туристичке 
понуде града/општине 
на циљаним тржиш-
тима

1. Број сајмова на којима је 
град/општина учествовала/
одштампаних брошура

1 1 1 1

1001 Пројекат: Промоција 
туризма

10.850.000 0 10.850.000

Туристчки центар 
Земун

1. Адекватна про-
моција туристичке 
понуде општине

1. Број догађаја / сајмова 4 4 4 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Број пропагандног мате-
ријала

 30.000  30.000  30.000  30.000 

2002 Програм 9: ОСНОВ-
НО ОБРАЗОВАЊЕ

65.200.000 47.957.200 113.157.200

1. Број деце обухваћен основ-
ним образовањем

 13.000  13.000  13.000  13.000 

1001 Пројекат: Смештај и исхрана деце и ученика 
са сметњама у развоју

14.000.000 0 14.000.000

Управа 1. Повећање доступ-
ности и присту-
пачности основног 
образовања кроз 
обезбеђење адекват-
ног смештаја и услова 
за децу са посебним 
потребама

1. Број објекатака/школа за 
децу са посебним потребама

13 13 13 13

1002 Пројекат: Одржавање 
( осим капиталног) 
основних школа

12.500.000 21.057.200 33.557.200

Управа 1.Побољшање услова 
за боравак деце у 
школским установама

1. Проценат буџета за текуће 
поправке школа

0,70 2,40 2,00 2,00 

1003 Пројекат: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од седишта школе и децe са сметњама у 
развоју без обзира на удаљеност места становања од школе

27.000.000 0 27.000.000

Управа 1. Превести децу и 
ученике од куће до 
школе и назад

1. Број линија 6 6 6 6

2. Број корисника 547 547 547 547
1004 Пројекат: Награђи-

вање ученика
1.500.000 0 1.500.000

1. Подстицај деце за 
постизање што бољих 
резултата

1. Број награђених ученика 
носилаца дипломе „Вук 
Караџић“

160 160 160 160

Управа 2. Број награђених ученика 
који су освојили награде на 
републичким и међународ-
ним такмичењима

31 31 31 31

1005 Пројекат: Превоз 
ученика на републич-
ка и међународна 
такмичења

400.000 0 400.000

Управа 1. Подстицај деце за 
унапређење знања 
и нивоа постигнућа 
ученика

1. Број плаћених трошкова 
превоза у односу на број 
поднетих захтева школа за 
превоз ученика

100% 100% 100% 100%

1006 Пројекат: Заштита и 
безбедност деце

500.000 23.700.000 24.200.000

Управа 1. Повећање безбед-
ности деце у и за 
време остваривања 
образовно васпитног 
рада

1. Број објеката у које је 
уведен видео надзор

12 12 12 12

2. Едукација и 
унапређење без-
бедности деце у 
саобраћају

1. Број школа у којима је 
спроведена едукација

18 18 18 18

1007 Пројекат: Светосав-
ско звонце

1.000.000 0 1.000.000

Управа 1. Очување традици-
оналних вредности и 
историјског наслеђа 
језика, писма и иден-
титета српског народа

1. Број школа којима се 
часопис испоручује у односу 
на укупан број школа на 
територији општине

16 16 16 16

1008 Пројекат: Одржавање 
( осим капиталног ) 
дечјих вртића

8.300.000 3.200.000 11.500.000

Управа 1. Побољшање услова 
боравка деце у предш-
колским установама

1. Проценат буџета за текуће 
поправке

0,30 1,30 1,00 1,00

0901 Програм 11: СО-
ЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

7.300.000 20.983.614 28.283.614

Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствима 
локалног буџета

200 200 200 200

0001 Програмска актив-
ност : Социјалне 
помоћи

300.000 20.983.614 21.283.614
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Управа 1. Побољшање со-

цијално - економских 
услова живота грађана 
који припадају 
посебно осетљивим 
социјалним групама 
( Роми, избегли, ИРЛ, 
повратници по Спора-
зуму о реадмисији...)

1. Број избеглих, интерно 
расељених и повратника по 
Споразуму о реадмисији 
којима је обезбеђено адек-
ватно решавање стамбених 
услова

20 20 20 20

2. Број избеглих, интерно 
расељених и повратника по 
Споразуму о реадмисији 
којима је пружена подршка у 
економском оснаживању

30 30 30 30

1001 Пројекат : Пројекти 
по конкурсу у 
области социјалне 
заштите

7.000.000 0 7.000.000

Управа 1. Побољшање 
социјално економских 
услова живота грађана

1. Број јавних конкурса у 
односу на предходни период

1 1 1 1

1201 Програм 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

5.500.000 1.000.000 6.500.000

Управа 1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Уукупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета

 7.200.000  5.500.000  7.000.000  7.000.000 

1001 Проjeкат: Сталне 
манифестације 

3.000.000 0 3.000.000

Управа 1. Промоција кул-
турног идентитета 
Земуна

1. Број натписа у медијима 15 15 15 15

1002 Пројекат : Пројекти 
по конкурсу у обла-
сти културе

2.500.000 1.000.000 3.500.000

Управа 1. Подстицање развоју 
културе

1. Број објављених конкурса 
ГО Земун

1 1 1 1

1301 Програм 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛА-
ДИНЕ

4.000.000 4.100.000 8.100.000

Управа 1. Планско подсти-
цање и креирање 
услова за бављење 
спортом за све грађа-
не и грађанке града/
општине

1. Проценат буџета града/
општине намењен за спорт 

0,50 0,50 0,50 0,50

1001 Пројекат: Развој 
спорта и омладине

4.100.000 4.100.000

Стварање услова 
за развој спортско 
рекреативних актив-
ности

1. Број постојећих спортских 
објеката

53 53 53

1002 Пројекат: Пројекти 
по конкурсу у обла-
сти спорта

2.000.000 0 2.000.000

Управа 1. Подстицање развоја 
спорта и рекреације

1. Број објављених јавних 
конкурса ГО Земун

1 1 1 1

1003 Пројекат: Пројекат 
школског спорта 
СПОРТИШ

2.000.000 0 2.000.000

Управа 1. Укључивање већег 
броја школске десе у 
спортске активности

1. Број ученика који учес-
твују у програму школског 
такмичења

 2.600  2.600  2.600  2.600 

0602 Програм 15: ЛОКАЛ-
НА САМОУПРАВА

557.511.465 121.217.249 678.728.714

1. Одрживо управно 
и финансијско функ-
ционисање града/
општине у складу 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе

1. Број донетих аката органа 
и служби града/општине

115 116 117 117

0001 Програмска активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина

474.754.680 10.460.000 485.214.680

Скупштина ГО Земун 1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број седница скупштине 
општине

10 10 10 10

2. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених у 
органима и службама града/
општине (функционери и 
службеници)

 1,40  1,40  1,40  1,40 
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Председник и Веће 
ГО Земун

1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Број седница градског/
општинског већа

24 24 24 24

2. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених у 
органима и службама града/
општине (функционери и 
службеници)

 3,20  3,20  3,20  3,20 

Управа ГО Земун 1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Број остварених услуга 
градске /општинске управе 
(укупан број предмета који су 
у току, број решења, дозвола, 
потврда и других докумената 
уздатих физичким и правним 
лицима)

 2.600  2.600  2.600  2.600 

2. Унапређење и 
модернизација рада 
управе ЈЛС и градске 
општине

1. Проценат буџета који се 
издваја за модернизацију 
рада управе (за прибављање 
рачунара и друге опреме за 
потребе унапређења рада уп-
раве, набавку софтвера, итд.)

 0,66  0,20  0,50  0,50 

ЈП „Пословни прос-
тор Земун“

1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених у 
органима и службама града/
општине (функционери и 
службеници)

 23,00  24,00  23,00  23,00 

2. Проценат наплате закупа 90 90 90 90
0002 Програмска 

активност: Месне 
заједнице

8.144.000 8.144.000

Управа-Месне 
заједнице

1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба и 
инереса локалног ста-
новништва деловањем 
месних заједница

1. Проценат буџета града/
општине који се користи за 
трошкове и планове рада/
програме месних заједница

 1,00  1,00  1,00  1,00 

2. Степен остварења фи-
нанисјких планова месних 
заједница

100 100 100 100

3. Степен истварења планова 
рада / програма месних 
заједница

100 100 100 100

0003 Програмска актив-
ност : Управљање 
јавним дугом

2.700.000 2.700.000

Управа 1. Одржавање финан-
сијске стабилности 
града/општине и 
финансирање капи-
талних инвестицио-
них расхода 

1. Учешће обавеза по дуго-
вима у текућим приходима 
(извор 01) ≤ 50%

 0,34  0,32 

0004 Програмска актив-
ност Општинско 
правобранилаштво

23.700.000 21.200.000 44.900.000

 Општинско правоб-
ранилаштво

1. Заштита имовин-
ских права и интереса 
града/општине 

1. Број предмета у раду пра-
вобранилаштва

1210 1400 1600 1600

2. Број решених предмета 
(позитивних и негативних по 
града/општине )

635 835 935 935

3. Број правних мишљења 
која су дата органима града/
општине , стручним служба-
ма и другим правним лицима 
чија имовинска и друга права 
заступа

100 105 110 110

0006 Програмска актив-
ност: Информисање

3.500.000 640.000 4.140.000

Управа 1. Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја

1. Постојање интернет стране 
града/општине, број посета 
интернет стране и редовно 
обезбеђивање информација 
на интернет страни

 737.000  800.000  865.000  865.000 

2. Број издатих билтена гра-
да/општине (штампани или 
електронски)

 3  5  6  6 

3. Број конференција за 
штампу или других информа-
тивних скупова 

 110  120  125  125 

4. Број саопштења за медије  177  195  215  215 
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0007 Програмска актив-

ност: Канцеларија за 
младе

1.900.000 690.000 2.590.000

Канцеларија за младе 1. Успостављени 
институционални 
услови у граду/
општини за подршку 
активном укључивању 
младих, подршку 
различитим друштве-
ним активностима 
младих и креативном 
испољавању њихових 
потреба

1. Број организованих актив-
ности и пројеката КЗМ 

22 22 22 22

0009 Програмска актив-
ност: Правна помоћ

5.751.500 5.751.500

1. Укупан број пружених 
услуга правне помоћи

 6.500  6.500  6.500  6.500 

Управа 1. Организована прав-
на помоћ грађанима

2. Број корисника правне 
помоћи (разврстаних по 
полу)

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 1000

3. Број услуга / корисника 
правне помоћи по запосле-
ном у служби/ организа-
ционој јединици у оквиру 
управе

 3.200  3.200  3.200  3.200 

1001 Пројекат: Дан општи-
не и општинска слава 
Крстовдан

1.500.000 1.500.000

Скупштина 1. Очување исто-
ријског наслеђа и тра-
диционалних верских 
вредности

1. Заједничка литургија и 
литија са грађанима

1 1 1 1

2. Учешће већег броја грађана 
Земуна

600 700 800 800

2. Промоција научног 
и културног ствара-
лаштва и привредног 
и друштвеног 
развоја

1. Додела јавних признања 8 8 8 8

1002 Пројекат: Обеле-
жавање верских 
празника Бадњи дан 
и Богојављење

1.480.000 1.480.000

Управа 1. Неговање традици-
оналних вредности 
и очување духовне 
културе наслеђа

1. Број позваних грађана 
на свечани обред налагања 
бадњака

266 266 266 266

2. Број пријављених пливача 
за Богојављенски крст

100 100 100 100

1003 Пројекат: Награда 
“Полицајац и ватро-
гасац месеца”

300.000 300.000

Управа 1. Награђивање 
најбољих радника у 
државним органима

1. Додела награде најбољем 
полицајцу

12 12 12 12

2. Додела награде најбољем 
ватрогасцу

12 12 12 12

1004 Пројекат: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и 
изборна права

100.000 600.000 700.000

Управа 1. Задовољавање 
потреба грађана из 
области личних стања 
грађана

1. Број издатих извода из 
МКР

 39.000  39.000  39.000  39.000 

2. Број издатих извода из 
МКВ

 6.000  6.000  6.000  6.000 

3. Број издатих извода из 
МКУ

 9.000  9.000  9.000  9.000 

1005 Пројекат: Извршења 
решења комунал-
не и грађевинске 
инспекције

5.382.468 5.382.468

Управа 1. Остваривање Пла-
на извршења решења 
грађевинске и кому-
налне инспекције

1. Број извршених решења 
Грађевинске инспекције

20 25 25 25
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2. Број извршених решења 
Комуналне инспекције

175 180 180 180

1006 Пројекат: Ванредне 
ситуације

18.000.000 18.000.000

Управа 1. Последице ван-
редних ситуација 
сведених на најмању 
меру

1. Проценат буџета за от-
клањање последица

 2,23  2,15  2,15  2,15 

1007 Пројекат: Изградња и одржавање објеката на 
којима ГО има право коришћења

1.640.000 34.860.682 36.500.682

Управа 1. Очување вредности 
објеката

1. Проценат буџета за 
изградњу и одржавање 
објеката

 3,90  4,09  2,10  2,10 

1008 Пројекат: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематеријалне имовине

4.976.602 1.800.000 6.776.602

Управа 1. Побољшање услова 
рада органа ГО Земун

1. Проценат буџета за одр-
жавање и набавку опреме и 
нематеријалне имовине

 4,40  0,75  0,80  0,80 

1009 Пројекат : Одржа-
вање гробаља и 
пијаца ЈП „Пословни 
простор Земун“

6.940.000 171.240 7.111.240

Управа 1. Одржавање гробаља 
и пијаца

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће поправке

1,2 0,8 0,9 0,9

1010 Пројекат: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева и одржавање 
путних прелаза на железници

8.624.683 25.662.859 34.287.542

Управа 1. Уређени сеоски, 
пољски и други нека-
тегорисани путеви

1. Број км урешђених путева  0,80  0,80  0,80  0,80 

1011 Пројекат: Међуна-
родна и међуопштин-
ска сарадња 

800.000 1.200.000 2.000.000

Скупштина 1. Унапређење 
сарадње са збрати-
мљеним градовима 
ради стварања бољег 
пословног окружења у 
општини

1. Број манифестација у 
којима учествује ГО 

2 2 2 2

2. Број учесника 20 20 20 20
1012 Пројекат: Најлепши 

Божићни излог и 
најлепша цветна 
алеја

200.000 200.000

Управа 1. Подизање свести 
грађана о заштити 
животне средине и 
побољшању услова 
живљења

1. Број пријављених учесника 
за најлепши Божићни излог

50 50 50 50

2. Број пријављених учесника 
за најлепшу цветну алеју

50 50 50 50

1013 Пројекат: Лето на 
Лиду

10.500.000 10.500.000

Управа 1.Стварање услова 
за коришћење плаже 
Лидо у летњем пе-
риоду

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће поправке

1,4 1,5 1,5 1,5

1014 Пројекат: Кнцеларија 
за локални и економ-
ски развој

550.000 550.000

Управа 1.Унапређење 
квалитета живота 
грађана Земуна и 
оживљавање актив-
ности привредних 
субјеката који послују 
на територији градске 
општине Земун, ин-
ституција из области 
културе и уметности 
и спортских органи-
зација.

1.Број издатих персонализо-
ваних картица

 20.000  40.000  60.000 

2. Број привредних субјеката институција 
у области културе и уметности и спорт-
ских организација

50 100 150

УКУПНО 
ПРОГРАМИ

697.514.065 195.258.063 892.772.128
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Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи: 
„Распоред и коришћење средстава у укупном из-

носу 892.772.128,00 динара, од чега средства из буџе-
та 697.514.065,00 и средства из осталих извора у износу 
195.258.063,00 динара, врши се по програмима, програм-
ским активностима и пројектима у оквиру раздела и гла-
ва, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА 
0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602 – 0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 16.960.000,00 динара за 
трошкове редовног рада изабраних и постављених лица 
у Скупштини и финансирање редовног рада политичких 
субјеката.

–  Пројекат 0602-1001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.500.000,00 динара за трошкове обележавања значајних да-
тума за Општину.

– Пројекат 0602-1011: Међународна и међуопштин-
ска сарадња, распоређене су апропријације у износу 
2.000.000,00 динара за унапређењe међународне и међу-
општинске сарадње са збратимљеним градовима.

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 26.650.000,00 динара за 
трошкове редовног рада председника и Већа.

Раздео 3 – УПРАВА
Глава 3.1 –управа
0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 345.929.000,00 динара за 
трошкове редовног рада Управе, од чега за буџетске резерве 
у износу 10.300.000,00 динара.

– Програмска активност 0602-0003: Управљање јавним 
дугом распоређене су апропријације у износу 2.700.000,00 
динара за финансирање отплате кредита узетог за реализа-
цију капиталног пројекта. 

– Програмска активност 0602-0006: Информисање рас-
поређене су апропријације у укупном износу 4.140.000,00 
динара за финансирање информисања грађана.

– Програмска активност 0602-0007: Канцеларија за 
младе распоређене су апропријације у укупном износу 
2.590.000,00 динара за активности Канцеларије за младе. 

– Програмска активност 0602-0009: Правна помоћ рас-
поређене су апропријације у укупном износу 5.751.500,00 
динара за трошкове рада Групе за правну помоћ у циљу 
пружања правне помоћи грађанима Земуна.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу 1.480.000,00 динара за покриће трошкова обележа-
вања верских празника.

– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац 
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00 
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и 
ватрогасцу месеца.

– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за 
трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602-1005: Извршење решења комуналне и 
грађевинске инспекције распоређене су апропријације у из-
носу 5.382.468,00 динара за извршење решења комуналне и 
грађевинске инспекције.

– Пројекат 0602-1006: Ванредне ситуације распоређене 
су апропријације у износу 18.000.000,00 динара за предузи-
мање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним си-
туацијама.

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката 
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су 
апропријације у износу 36.500.682,00 динара за извођење 
радова на објектима на којима ГО Земун има право ко-
ришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и 
нематеријалне имовине распоређене су апропријације у из-
носу 6.776.602,00 динара за куповину и одржавање опреме 
потребне за функционисање органа општине и набавку не-
материјалне имовине.

– Пројекат 0602-1009: Одржавање зграда и објеката 
којима управља и газдује ЈП „Пословни простор Земун” 
распоређене су апропријације у износу 7.111.240,00 динара 
за текуће поправке на гробљима и пијацама ван система ко-
муналних предузећа Града Београда и одржавања зграда и 
објеката из наменских средстава од закупа.

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева и путних прелаза на желез-
ници распоређене су апропријације у износу 34.287.542,00 
динара за текуће поправке.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и 
најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у из-
носу 200.000,00 динара за трошкове организације мани-
фестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше 
цветне алеје. 

– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су ап-
ропријације у износу 10.500.000,00 динара за стварање усло-
ва за коришћење плаже Лидо у летњем периоду. 

– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и еко-
номски развој распоређене су апропријације у износу 
550.000,00 динара за активности канцеларије за локални и 
економски развој.

0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Социјалне по-

моћи распоређене су апропријације у укупном износу 
21.283.614,00 динара за помоћ посебно осетљивим социјал-
ним групама и за суфинансирање пројеката са Комесарија-
том за избеглице и миграције и остале помоћи социјално 
угроженом становништву.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјане заштите распоређена је апропријација у износу 
7.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите.

1201 Програм 13: Развој културе
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређе-

на је апропријација у укупном износу 3.000.000,00 динара за 
трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за 
општину Земун.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области 
културе распоређена је апропријација у износу 3.500.000,00 
динара за финансирање програма и пројеката из области 
културе.

1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и 

одржавању спортских објеката распоређена је апроприја-
ција у износу 4.100.000,00 динара за побољшање услова за 
бављење спортом.
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– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у области 
спорта распоређена је апропријација у износу 2.000.000,00 
динара за финансирање програма и пројеката из области 
спорта.

– Пројекат 1301-1003: Пројекат школског спорта СПОР-
ТИШ распоређена је апропријација у износу 2.000.000,00 
динара за финансирање школских спортских активности.

1502 Програм 4: Развој туризма
– Пројекат 1502-1001: Промоција туризма распоређе-

не су апропријације у укупном износу 10.850.000,00 ди-
нара за унапређење туристичке понуде у општини кроз 
учешће на сајмовима и организовање програма у летњем 
периоду.

2002 Програм 9. Основно образовање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика 

са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укуп-
ном износу 14.000.000,00 динара за смештај и исхрану деце 
и ученика са сметњама у развоју у школама.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) 
основних школа распоређене су апропријације у износу 
33.557.200,00 динара за текуће поправке у основним шко-
лама.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратила-
ца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од 
седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на 
удаљеност места становања од школе, распоређена је апро-
пријација у износу 27.000.000,00 динара за трошкове прево-
за деце и ученика и њихових пратилаца.

– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређе-
не су апропријације у износу 1.500.000,00 динара за награ-
де ученицима који су освојили награде на републичким и 
међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук 
Караџић”.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења распоређене су апропријације у 
износу 400.000,00 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце рас-
поређене су апропријације у износу 24.200.000,00 дина-
ра за видео надзор у основним школама на територији 
Општине и веза са МУП-ом, као и за безбедност деце у 
саобраћају кроз едукацију у сарадњи са Саветом градске 
општине Земун за безбедност саобраћаја на путевима.

– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене 
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за набавку 
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се ко-
ристи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 
11.500.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ 
„Др Сима Милошевић”.

Глава 3.2 –Месне заједнице
0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0002: Месне зајед-

нице распоређене су апропријације у укупном износу 
8.144.000,00 динара за трошкове редовног рада месних 
заједница. 

Глава 3.3 – ЈП „Пословни простор Земун”
0601 Програм 2 – Комунална делатност
– Програмска активност 0601-0007: Уређење, одржавање 

и коришћење пијаца распоређене су апропријације у укуп-
ном износу 30.997.490,00 динара за пружање услуга на пија-
цама ван система ЈКП „Градске пијаце Београд”.

– Програмска активност 0601-0011: Одржавање гробаља 
и погребне услуге распоређене су апропријације у укупном 
износу 16.155.110,00 динара за пружање услуга на гробљи-
ма ван система ЈКП Погребне услуге Београд.

0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 95.675.680,00 динара за 
трошкове редовног рада на пословима издавања у закуп по-
словног простора. 

Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско пра-

вобранилаштво распоређене су апропријације у укупном 
износу 44.900.000,00 динара, од чега за редовне трошкове 
рада Општинског правобранилаштва у оквиру заступања 
права и интереса општине износ 10.900.000,00 динара, а за 
процењену вредност изгубљених судских спорова у 2016. 
години износ 34.000.000,00 динара.”

Члан 10.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Уп-

рави за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе 
Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-104/2016-II/21, 5. фебруара 2016. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута Градске општи-
не Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – 
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске 
општине Земун („Службени лист Града Београда, бр. 33/13, 
43/14, 60/14, 73/14 и 38/15) врше се следеће измене:

а) разрешавају се дужности у Изборној комисији Град-
ске општине Земун у сталном саставу:

– Снежана Вукотић, дипл. правник, заменик секретара,
– Никола Рајичић, члан на предлог Коалиције СПС–

ПУПС–ЈС–СДПС–ПВ,
б) именују се у Изборну комисију Градске општине Зе-

мун у сталном саставу:
– за заменика секретара Горан Раковац, дипл. правник,
– за члана Зорица Ђурић, на предлог Коалиције СПС–

ПУПС–ЈС–СДПС–ПВ.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-108/2016-II/21, 5. фебруара 2016. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 39. Статута 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београ-
да”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 25. Пословника 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), а у вези са чланом 50. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-

НИКУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се престанак мандата председнику градске 
општине Земун, Дејану Матићу, са 5. фебруаром 2016. годи-
не, због подношења оставке, с тим да остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог председника градске 
општине.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-109/2016-II/21, 5. фебруара 2016. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 39. Статута 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 43/13 – пречишћен текст) и чл. 26. и 28. Пословника 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), а у вези са чланом 50. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЗАМЕНИКУ 

ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се престанак мандата заменику председника 
градске општине Земун, Дамиру Ковачевићу, са 5. фебру-
аром 2016. године, оставком председника градске општине 
Земун, с тим да остаје на дужности и врши текуће послове 
до избора нових извршних органа градске општине. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-110/2016-II/21, 5. фебруара 2016. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 39. Статута 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 43/13 – пречишћен текст) и чл. 26. и 28. Пословника 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), а у вези са чланом 50. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИ-
МА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се престанак мандата члановима Већа Град-
ске општине Земун, са 5. фебруаром 2016. године, оставком 
председника градске општине Земун, и то:

– Гаврилу Ковачевићу;
– Милораду Радуловићу;
– Стевану Родићу;
– Владимиру Костићу;
– Милосаву Стаменову;
– Драгану Матијевићу; 
– Владимиру Стојковићу; 
– Станиславу Кулачину; 
– Жарку Дроњку;
с тим да остају на дужности и врше текуће послове до 

избора нових извршних органа градске општине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-111/2016-II/21, 5. фебруара 2016. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oдржаној 2. фебруара 2016. гoдинe, на основу чла-
на 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст и 25/15) и 
члaнa 15. Одлуке о оснивању Установе културе „Пароброд” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 8/10 и 43/13 ), а у вези 
са чланом 74. Закона о култури ( „Службени гласник РС”, 
број 72/09) у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛО-
ВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД” ЗА 2016. 

ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на програм пословања Установе 
културе „Пароброд” за 2016. годину, који је донео Управни 
одбор Установе културе „Пароброд”, на седници од 13. јану-
ара 2016. године.

2. Саставни део Програма пословања УК „Пароброд” је 
и Финансијски план пословања Установе културе „Паро-
брод” за 2016. годину.
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3. Решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-3/16, 2. фебруара 2016. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oд 2. фебруара 2016. гoдинe, нa oснoву члaнa 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), члана 
26. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈП СРПЦ „Ми-
лан Гале Мушкатировић” („Службени лист Града Београда”, 
број 16/13) a у складу са чланом 60. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12...44/14 – др. за-
кон), донела је

РЕШЕЊE
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕНИ УГО-
ВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ ЈП СРПЦ „МИЛАН 

ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

1. Даје се сагласност на Уговор о дугорочном кредиту, 
који је закључило ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, 
са седиштем у Београду, Улица Тадеуша Кошћушка 63, 30. 
децембра 2015. године, под бројем L 2042, сa Банкарском 
организацијом „HYPO Alpe-Adria-Bank” а.д., са седиштем у 
Београду, Булевар Михајла Пупина 6.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-4/16, 2. фебруара 2016. године

Председник
Драган Видановић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 
103/15) и члана 46. тачка 11а Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 
44/13), председник градске општине Лазаревац донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. У Одлуци о образовању Буџетског фонда за заштиту 
животне средине („Службени лист Града Београда”, број 
62/09) у даљем тексту: Одлука, у тачки 1, реч: „конто” за-
мењује се речју: „рачун”, а речи: „и то као индиректни ко-
рисник буџетских средстава”, бришу се.

2. У тачки 5. одлуке, став 1. мења се и гласи:
„Средства  Буџетског фонда користе се на основу про-

грама коришћења средстава Буџетског фонда који утврђује 
председник градске општине Лазаревац.”

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Лазаревац
I-01 број 4-74/2016, 4. фебруара 2016. године

Председник
Драган Алимпијевић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ

Привремени орган Градске општине Младеновац, на 
седници одржаној 4. фебруара 2016. године, на основу чла-
на 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 
51/09 и 99/11 – др. закон), Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела средстава за финанси-
рање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 18. 
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13) и чл. 
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине 
Младеновац и образовању Привременог органа Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, 
број 42/15), донео је

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, обим, 
начин и поступак финансирања односно суфинансирања, 
као и начин и поступак враћања средстава за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма које реализују удружења, а који су од јавног инте-
реса и који се финансирају из буџета градске општине Мла-
деновац. 

Члан 2. 

Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке 
имају:

– удружења грађана која су регистрована на територији 
градске општине Младеновац, односно имају седиште или 
огранак и делују на овом подручју као општинске, међу-
општинске или републичке организације (у даљем тексту: 
удружења), с тим да програмске активности реализују на 
територији градске општине Младеновац. 

Члан 3. 

Одлуком о буџету Градске општине Младеновац, за сва-
ку буџетску годину опредељују се средства за финансирање 
и суфинансирање програма удружења. 

Уколико Скупштина не усвоји буџет градске општине, 
из привременог финансирања се могу финаснирати само 
приоритетене области, о чему одлуку доноси Веће градске 
општине. 

Средства из претходног става, се додељују на основу ја-
вног конкурса. 
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Члан 4. 
Средства намењена удружењима из члана 2. ове одлуке 

могу се користити за реализацију прграма из следећих об-
ласти:

1. социјалне заштите;
2. борачко-инвалидске заштите;
3. заштите лица са инвалидитетом;
4. друштвене бриге о деци;
5. заштите интерно расељених лица са Косова и Мето-

хије;
6. подстицање наталитета;
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. заштите и промовисања људских и мањинских права;
10. образовања, науке и информисања;
11. заштите животне средине;
12. одрживог развоја;
13. заштите животиња;
14. заштите потрошача;
15. борбе против корупције;
16. активности које се односе на јачање сарадње између 

владиног, невладиног и бизнис сектора;
17. развоја локалне заједнице;
18. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, 

угоститељство, стари и ретки занати, задругарство и др.);
19. програма за омладину;
20. афирмисања демократизације локалне самоуправе;
21. развоја цивилног друштва;
22. волонтерства;
23. културе;
24. заштите и помоћи лицима леченим од болести зави-

сности;
25. афирмисања начела родне равноправности и раз-

вијање политике једнаких могућности;
26. активности пензионерских организација;
27. хуманитарних програма и других програма који ис-

кључиво и непосредно следе јавне потребе Градске општине 
Младеновац. 

Предмет финансирања по расписаном конкурсу на ос-
нову ове одлуке, не могу бити програми који доносе профит 
удружењима, заговарају насиље, нетолерантност или било 
коју врсту дискриминације. 

Члан 5. 
На једном конкурсу удружење може учествовати са 

више програма, а средства из буџета Градске општине Мла-
деновац додељују се за финансирање само једног програма. 

Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног 
материјала и материјала потребног за реализацију програ-
ма; трошкове који директно произилазе из предложених 
активности: информисање, оглашавање, штампање, трош-
кови организације обука итд., укључујући трошкове финан-
сијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажо-
ваних лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови које утврди 
Веће Градске општине Младеновац. 

Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губи-
така или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се 
већ финансирају из других пројеката, куповина земље или 
зграда или реновирање просторија, и други трошкови које 
утврди Веће Градске општине Младеновац. 

Члан 6. 
Председник градске општине Младеновац доноси одлу-

ку о расписивању јавног конкурса са текстом конкурса за 
учешће Градске општине Младеновац у финансирању, од-

носно суфинансирању програма удружења средствима из 
буџета Градске општине Младеновац, по областима из чла-
на 4. ове одлуке. 

Члан 7. 
Јавни конкурс се расписује по правилу једном годишње. 
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима 

не искористе сва финансијска средства буџета планирана 
за програме из одређене области, јавни конкурс се може 
расписати и више пута у току календарске године. 

Члан 8. 
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет-стра-

ници Градске општине Младеновац, огласним таблама Уп-
раве Градске општине Младеновац и може бити објављен у 
локалним средствима јавног информисања. 

Члан 9. 
Конкурс из члана 8. ове одлуке спроводи Комисија за 

спровођење поступка јавног конкурса за финансирање про-
грама урдужења, коју именује председник градске општине 
(у даљем тексту: комисија). 

Стручне и административне послове за потребе коми-
сије обавља Служба за скупштинеске послове – Кабинет 
председника градске општине у сарадњи са Службом за 
буџет и финансијске послове. 

Чланови комисије не могу бити чланови невладиних ор-
ганизација. 

Комисију чине три члана. 

Члан 10. 
Јавни конкурс садржи:
– област јавног конкурса;
– правна лица која имају право на подношење пријава;
– рок за подношење пријаве и предлога програма;
– обим средстава која се додељују;
– трајање програма;
– критеријуме за оцењивање програма;
– датум објављивања конкурса;
– услове које удружење мора да испуњава као учесник у 

конкурсу;
– проценат сопственог новчаног учешћа удружења у 

укупној вредности програма;
– процедуру и рок за пријављивање на конкурс;
– обавезну документацију која се подноси уз учешће на 

конкурс;
– рок за доношење одлуке и
– начин објављивања одлуке. 

Члан 11. 
Пријаве на конкурс се подносе комисији на посебном 

обрасцу, који је саставни део конкурсне документације. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпу-

не пријаве ће се сматрати неисправним. 

Члан 12. 
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац;
– образац описа програма;
– образац буџета;
– оверену фотокопију решења о упису организације у 

Регистар;
– оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
– потврду пословне банке да рачун подносиоца пријаве 

није у блокади и копија завршног рачуна за претходну го-
дину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са 
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доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне ре-
гистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште)

– потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопстве-
них средстава, односно, висини учешћа других субјеката у 
реализацији програма. 

Члан 13. 
Рок за подношење пријава на конкурс, не може бити 

краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Члан 14. 
Пријаве за доделу средстава комисија оцењује према ме-

рилима и критеријумима прописаним Уредбом о средстви-
ма за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења и Упутством за спровођење јавног конкурса за 
финансирање пројеката које реализују удружења на терито-
рији града Београда. 

Члан 15. 
Сваком пројекту Комисија ће доделити одређен број бо-

дова, на основу кога ће бити сачињена листа вредновања и 
рангирања програма. 

Листа из става 1. објављује се на званичној интернет 
страници Градске општине Младеновац, огласним таблама 
Управе Градске општине Младеновац и може бити објављен 
у локалним средствима јавног информисања. 

На листу из претходног става, учесници конкурса имају 
право приговора у року од пет дана од дана њеног објавиљи-
вања. 

Одлуку о приговору комисија доноси у року од 10 дана 
од дана његовог пријема и иста је коначна. 

Члан 16. 
Након окончања поступка по приговорима, комисија 

ће сачинити извештај о спроведеном конкурсу који садр-
жи све поднете пријаве, предлог коначне листе са бодови-
ма програма и предлог одлуке о избору програма који ће 
се финансирати односно суфинансирати из буџета Градске 
општине Младеновац. 

Извештај са предлогом одлуке о избору програма се 
доставља Већу Градске општине Младеновац на усвајање. 

Решење о додели средстава на основу одлуке из претход-
ног става, доноси председник градске општине Младеновац. 

Одлука о избору програма удружења објављује се на 
званичној инернет страници Градске општине Младеновац, 
огласним таблама Управе Градске општине Младеновац и 
може бити објављен у локалним средствима јавног инфо-
рмисања. 

Члан 17. 
На основу одлуке о избору програма и решења о додели 

средстава, председник градске општине Младеновац закљу-
чује појединачне уговоре о финансирању, односно суфи-
нансирању програма средствима из буџета Градске општи-
не Младновац. 

Члан 18. 
Уговор о финансирању односно суфинансирању програ-

ма из буџета Градске општине Младеновац садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив и садржину програма;
– укупну вредност програма;
– износ средстава који се додељују из буџета градске 

општине за реализацију програма и начин преноса средстава;

– датум почетка и завршетка програма;
– права и обавезе уговорних страна;
– услове за раскид уговора пре истека времена на који је 

закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен и
– начин решавања спорова. 
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта. 

Члан 19. 
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за ре-

ализацију програма су наменска средства и могу се корис-
тити искључиво за реализацију конкретног програма. 

Члан 20. 
Удружење је дужно да комисији поднесе извештај о ре-

ализацији програма и утрошеним средствима најкасније у 
року од 30 дана од дана завршетка програма. 

Удружењима која су добила средства за финансирање 
или суфинансирање програма, а која не поднесу извештај 
из претходног става, не могу се додељивати средства из 
буџета Градске општине Младеновац по новим конкурсима 
и за нове програме у наредне две године. 

Члан 21. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о начину финансирања пројеката невладиних организација 
и млађих селекција спортских клубова из буџета Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, 
број 3/13 – пречишћен текст). 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Привремeни орган Градске општине Младеновац
Број V-00-06-1-56/3/2016, 4. фебруара 2016. године

Председник
Владан Глишић, ср. 

 

Привремени орган Градске општине Младеновац, на 
седници одржаној 4. фебруара 2016. године, на основу чл. 
32. став 1. тач. 6. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине Градске општине Младеновац и 
образовању Привременог органа Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, број 42/15), члана 
18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Младеновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен 
текст и 38/13) и члана 29. Пословника Привременог органа 
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Бео-
града”, број 44/15 ), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА УНА-
ПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката, активности 

или програма унапређења пољопривреде на територији 
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градске општине Младеновац из буџета градске општине 
Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 3/13 – 
пречишћен текст) текст:

„– „Општинско веће” у одговарајућем падежу замењује 
се речима: „Веће Градске општине Младеновац” у одгова-
рајућем падежу;

„– „План коришћења средстава намењених развоју 
пољопривреде” у одговарајућем падежу замењује се речи-
ма: „Програм коришћења средстава намењених развоју 
пољопривреде”.

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Средства из члана 2. утврђена Одлуком о буџету Град-

ске општине Младеновац користе се на основу Програма 
коришћења средстава намењених развоју пољопривреде (у 
даљем тексту: програм), који доноси Веће Градске општине 
Младеновац.

Програмом из става 1. утврђују се приоритетне области, 
од оних које су наведене у члану 5. одлуке, за које постоји 
интерес Градске општине Младеновац за финансирање раз-
воја пољопривреде у текућој години, износ средстава по 
приоритетним областима, услови под којима се врши су-
финансирање и проценат суфинансирања пројекта, актив-
ности или програма, односно новчани износ финансирања 
одређене активности, обавезни и други услови које учесни-
ци на јавном конкурсу морају да испуне, конкурсна и друга 
документација.”.

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Право на коришћење средстава из члана 3. став 2. ове 

одлуке имају:
– удружења пољопривредника (нпр. воћара, повртара, 

свињара, овчара, козара, говедара, пчелара...), удружења, 
задруге и друга правна лица чија је делатност производња 
здраве хране и традиционалних производа, организато-
ри сајмова, изложби и других манифестација намењених 
промоцији села и пољопривреде (само ако су исти прав-
на лица) и удружења љубитеља животиња (нпр. голуба-
ра, кинолога...) која су регистрована на територији ГОМ, 
односно имају седиште или огранак и делују на том под-
ручју као општинске, међуопштинске или републичке ор-
ганизације не краће од једне године (у даљем тексту: уд-
ружења) и

– физичка лица носиоци регистрованих пољопривред-
них газдинстава на територији градске општине Младено-
вац (у даљем тексту: газдинства).”.

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства намењена унапређењу пољопривреде на тери-

торији градске општине Младеновац из члана 3. став 2. ове 
одлуке могу се користити за реализацију пројеката, актив-
ности или програма Удружења, односно реализацију актив-
ности газдинстава из следећих области:

1. унапређење расног састава и очување генетских ре-
сурса у сточарству;

2. унапређење воћарства (куповина сертификованих 
садница намењених подизању вишегодишњих засада јабу-
частог, коштичавог и језграстог воћа, као и медоносног др-
већа) и шумарства;

3. подстицајне мере у области органске производње, 
производње здраве хране (нпр. куповина медикамената 
који се користе у овој производњи и др.);

4. подстицајна мере за пројекте и активности радно – 
неактивних жена са села, као и за занатску производњу тра-
диционалних сеоских производа;

5. развој туристичких потенцијала у селима на терито-
рији градске општине Младеновац (сеоски туризам);

6. подстицајне мере у пољопривреди (подршка оси-
гурању, куповини опреме за пољопривреду, регресирање 
вештачког осемењавања);

7. подстицајне мере у пчеларству (куповина кошница са 
друштвима, куповина селекционисаних матице);

8. подстицај удруживању пољопривредника (суфинан-
сирање рада постојећих удружења и оснивање нових удру-
жења);

9. едукација пољопривредника, унапређење стручног 
знања и организованости пољопривредника (емисије о 
пољопривреди, организовање посета сајмовима и органи-
зације сајмова, подршка научним и стручним манифеста-
цијама, куповина литературе, саветовања, стручне трибине, 
едукативна путовања...) и

10. организовање изложби, стручних трибина, савето-
вања, такмичења и других активности удружења љубитеља 
животиња”.

Члан 5. 
После члана 23. додаје се нови члан 23а, који гласи:
„Одредбе чл. 13–23 ове одлуке не примењују за случај 

суфинансирања активности регистрованих пољопривред-
них газдинстава”.

Члан 6.
После члана 23а додаје се нови члан 23б, који гласи:
„Одлуку о додели подстицајних средстава у пољопри-

вреди за индивидуална пољопривредна газдинства доноси 
председник градске општине Младеновац на предлог коми-
сије, у роковима утврђеним програмом.

Комисија из става 1. утврђује испуњеност услова тра-
жених конкурсом и по редоследу пријема пријава на кон-
курс утврђује Предлог одлуке о додели подстицајних сред-
става.

Газдинство, односно физичко лице које је одлуком пред-
седника градске општине Младеновац добије подстицајна 
средства, у обавези је да закључи са Градском општином 
Младеновац уговор којим ће се уредити међусобна парава 
и обавезе, на основу којих ће се вршити исплата подстицај-
них средстава (осим за активност регресирања вештачког 
осемењавања).”

Члан 7.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе Град-

ске општине Младнеовац да сачини пречишћен текст одлуке 
о начину финансирања пројеката, активности или програма 
унапређења пољопривреде на територији градске општине 
Младеновац из буџета Градске општине Младеновац.

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Привремeни орган Градске општине Младеновац
Број V-00-06-1-56/4/2016, 4. фебруара 2016. године

Председник
Владан Глишић, ср. 
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 Привремени орган Градске општине Mладеновац, на 
седници одржаној 5. фебруара 2016. године, на основу чла-
на 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине Градске општине Младеновац и образовању 
Привременог органа Градске општине Младеновац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 42/15), члана 138. ст. 1. и 2. 
Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 
– др. закон), члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 57/13 и 43/15), члана 18. Статута Градске 
општине Mладеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст и 38/13) и члана 29. Пословника 
Привременог органа Градске општине Младеновац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 44/15 ), донео је

ОДЛУКУ
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЋА-
НА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Уводне одредбе

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критерију-

ми, начин и поступак доделе средстава из буџета Градске 
општине Mладеновац, ради задовољавања потреба и инте-
реса грађана у области спорта на подручју градске општине 
Mладеновац, (у даљем тексту: општина).

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, а сходно 

Закону о спорту („Службени гласник PC”, број 24/11), имају 
следеће значење:

1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне 
активности који, кроз неорганизовано или организовано 
учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке 
спремности и духовног благостања, стварање друштвених 
односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;

2. спортске делатности јесу делатности којима се обез-
беђују услови за обављање спортских активности, односно 
омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање 
учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међу-
народна такмичења, обучавање за бављење спортским ак-
тивностима и планирање и вођење спортских активности; 
спортско суђење; организовање спортских припрема и 
спортских приредба; обезбеђење и управљање спортском 
опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање, 
усавршавање и информисање у области спорта; научно-ис-
траживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропа-
ганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у 
спорту; спортско посредовање;

3. спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спор-
та која обухвата бављење спортским активностима ради 
одмора и рекреације, унапређивања здравља или унапређи-
вања сопствених резултата, у свим сегментима популације;

4. спортско такмичење јесте спортска приредба која се 
одвија према унапред утврђеним и познатим спортским 
правилима, која могу бити опште важећа за конкретну гра-
ну спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији 
је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника 
или постизање извесног унапред одређеног спортског ре-
зултата;

5. перспективни (талентовани) спортиста јесте малолет-
ни спортиста који је на основу остварених спортских резул-
тата рангиран, у складу са национапном категоризацијом 
спортиста, у категорију перспективних спортиста;

6. спортска организација јесте организација која се ос-
нива ради обављања спортских активности и спортских де-
латности, у складу са законом;

7. спортиста јесте лице које се бави спортским актив-
ностима;

8. категорисани спортиста јесте спортиста који је на ос-
нову остварених спортских резултата рангиран у складу са 
Националном категоризацијом спортиста; 

Термини којима су у овој одлуци означени положаји, 
професије, односно занимања, изражени у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни мушки и женски 
род лица на која се односе.

Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се 

остваривање обезбеђују средства из буџета општине су:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта 

за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2. израдња, одржавање и опремање спортских објеката 
на подручју општине, а посебно јавних спортских терена у 
стамбеним насељима или у њиховој близини и школских 
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3. организација спортских такмичења од посебног зна-
чаја за општину;

4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење 
квалитета стручног рада са њима;

5. предшколски и школски спорт на подручју општине;
6. делатност организација у области спорта чији је осни-

вач или члан општина;
7. активност спортских организација, спортских друшта-

ва, удружења, територијалних спортских савеза на подручју 
општине од посебног значаја за општину, у зависности од 
тога да ли је спортска грана од значаја за општину, која је 
категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој 
мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења 
спортска организација учествује и у којој мери се повећава 
обухват бављења грађана спортом;

8. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђи-
вање адекватног спортско-здравственог образовања спор-
тиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образо-
вање;

9. стипендирање и стручно усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста;

10. спречавање негативних појава у спорту;
11. едукације, информисање и саветовање грађана, спор-

тиста и осталих учесника у систему спорта о питањима бит-
ним за одговарајуће бављење спортским активностима и де-
латностима;

12. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дист-
рибуција релевантних информација за адекватно задо-
вољавање потреба грађана у области спорта на територији 
општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање 
спортских публикација;

13. унапређење стручног рада учесника у систему спорта 
са подручја општине и подстицање запошљавања високо-
кваликификованих спортиста;

14. рационално и наменско коришћење спортских обје-
ката са подручја општине кроз обезбеђивање термина за 
тренирање учесницима у систему спорта и

15. награде и признања за постигнуте спортске резулта-
те и допринос развоју спорта.
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Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта на под-

ручју општине, из члана 3. одлуке, остварују се кроз финан-
сирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем 
тексту: програм) и то: 

1. за тач. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12. и 13. на годишњем нивоу (у 
даљем тексту: годишњи програм);

2. за тач. 6, 8. и 10. по јавном позиву (у даљем тексту: по-
себни програм);

3. за тач. 2, 14. и 15. на основу аката које доноси надлеж-
ни орган општине;

Носиоци програма, који поднесу годишњи програм у 
којем су обухваћене и активности за које се сагласно овој 
одлуци подноси посебни програм, не могу за исте актив-
ности да конкуришу и у том посебном програму.

Учесници у поступку планирања

Члан 5.
Веће Градске општине Младеновац  образује Комисију 

за спорт (у даљем тексту: комисија).
Комисија има пет чланова, од којих председника и јед-

ног члана, по правилу предлаже Спортски савез.
Комисија обавља послове предвиђене овом одлуком и 

друге послове који јој се повере решењем о образовању ко-
мисије.

Стручне, организационе и административно-техничке 
послове за потребе комисије обављају организационе једи-
нице Управе градске општине Mладеновац надлежне за об-
ласт друштвених делатности и област финансија.

Члан 6.
Спортски савез Mладеновац, као територијални спорт-

ски савез, за Градску општину Mладеновац обавља по-
слове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и 
унапређење спорта на нивоу општине, у складу са програ-
мом развоја, законом и овом одлуком.

Годишњи акт о приоритетима у области спорта

Члан 7.
Веће Градске општине Mладеновац доноси Акт о прио-

ритетима у области спорта за сваку годину, у складу са за-
коном.

Овај акт служи као основ планирања активности у обла-
сти спорта за све носиоце планирања. 

Актом се нарочито одређују приоритети међу областима 
из члана 3. ове одлуке, као и план манифестација које орга-
низује Градска општина Младеновац.

Акт о приоритетима се доставља Спортском савезу и 
објављује на сајту општине и на друге погодне начине чини 
доступном јавности.

Општи услови за финансирање годишњег програма 
и посебних програма

Члан 8.
Право на финансирање или суфинансирање програма 

из члана 4. став 1. тач. 1. и 2. имају организације у области 
спорта.

Организације у области спорта за добијање буџетских 
средстава за реализацију програма морају испуњавати сле-
деће опште услове:

1. да су регистроване у складу са законом;
2. да искључиво или претежно послују на недобитној ос-

нови;

3. да имају седиште на територији градске општине Мла-
деновац;

4. да активно делују најмање годину дана;
5. да обављају спортске активности и остваривањем 

програма доприносе остваривању развоја спорта на под-
ручју општине;

6. да је програм у складу са законом, општим актима ор-
ганизације и спортским правилима надлежног савеза у об-
ласти спорта;

7. да испуњавају у складу са законом прописане услове 
за обављање делатности које су у вези са програмом;

8. да су доставили извештај о успешној реализацији 
одобреног програма укључујући и доказе о наменском ко-
ришћењу средстава буџета општине, уколико је био носи-
лац програма претходне године;

9. да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

10. да немају блокаду пословног рачуна;
11. да немају пореске дугове или дугове према организа-

цијама социјалног осигурања;
12. да нису у последње две године правноснажном одлу-

ком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези 
са делатношћу; 

Члан 9.
Општи критеријуми за вредновање годишњег програма 

и посебних програма су:
– реалан финансијски план и однос свих извора финан-

сирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених 

програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години; 
– да се програм реализује на подручју општине, осим 

програма припрема и учешћа на такмичењима;
– да су директни трошкови реализације програма оп-

равдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реали-
зације програма;

– да додатни (индиректни) оправдани трошкови но-
сиоца програма не прелазе 20% од директних оправданих 
трошкова реализације програма.

– да je обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова 
програма из сопствених средстава или неког другог извора. 

Члан 10.
Под директним трошковима сматра се: закуп простора 

за спортске активности, ангажовање спортских стручњака 
и сарадника који реализују програм редовних, односно по-
себних активности, редовне лекарске прегледе спортиста, 
осигурање спортиста, набавку спортске опреме, реквизи-
та и справа, транспорт спортске опреме, превоз и смештај 
спортиста на припремама и такмичењима, судијске таксе 
и котизације за такмичење, штампање публикација и мате-
ријала, информисање јавности.

Под индиректним оправданим трошковима сматра се: 
накнада за рад лица која учествују у реализацији програма 
– највише две просечне бруто зараде у Републици Србији, 
према подацима органа надлежног за послове статистике; 
трошкови куповине опреме и плаћања услуга (нпр. хотел-
ске услуге и друго) – под условом да су неопходни за реа-
лизацију програма и да су уговорени у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке.
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Члан 11.
Неоправдани трошкови су: дугови и покривање губи-

така или задужења; каматна задужења; ставке које се већ 
финансирају из неког другог програма; трошкови куповине 
земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то не-
опходно за реализацију програма; трошкови губитака због 
промена курса валута на финансијском тржишту; трошко-
ви отплате рата по основу раније закључених уговора (ли-
зинг, кредит); куповина алкохолних пића и дувана; казне; 
куповина поклона, осим код организације међународних 
спортских приредби и у складу са правилима надлежног 
међународног спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „ос-
тало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету 
програма).

Средства која организација или њени партнери улажу у 
активности на реализацији програма морају бити посебно 
наведена.

Члан 12.
Правилник о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта на под-
ручју општине доноси Веће Градске општине Mладеновац.

Овим правилником се одређују критеријуми и начин 
одобравања програма и доделе средства за остваривање 
потреба и интереса грађана у области спорта, форму и 
садржину предлога програма и документације која се уз 
предлог подноси, садржину и изглед извештаја о реализа-
цији и контроли реализације одобрених програма.

Годишњи програм

Члан 13.
Предлог свог годишњег програма и програма својих 

чланова, који се финансирају или суфинансирају на го-
дишњем нивоу, подноси Спортски савез Mладеновац и то 
за програме из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке.

Спортски савез упућује позив својим члановима и јав-
ности за предлоге програма након усвајања Акта о приори-
тетима из члана 7. и одређује рок за достављање предлога 
који не може бити краћи од 30 дана.

На основу достављених предлога савез припрема пред-
лог годишњег програма и доставља га комисији.

Члан 14.
О предлогу се може водити јавна расправа коју орга-

низује комисија.
Комисија усваја коначан предлог програма и доставља 

га Већу Градске општине Младеновац.
Програм се доноси на на основу приоритета утврђеним 

актом из члана 7. 

Члан 15.
Након усвајања буџета ГО Mладеновац, Комисија усваја 

предлог коначног програма у складу са средствима опре-
дељеним у буџету и доставља га Привременом органу на 
усвајање.

Посебни програми

Члан 16.
Посебни програми подносе се и одобравају по јавном 

позиву и то за области из члана 4. став 1. тачка 2.
Области за које се расписује јавни позив одређују се на 

основу акта из члана 7.

Члан 17.
Јавни позив (конкурс) расписује председник градске 

општине Mладеновац.
На јавном позиву за достављање посебних програма 

који се објављује на званичном сајту општине наводе се ус-
лови и критеријуми које треба да испуни предложени про-
грам, а посебно:

– предмет јавног позива;
– рок до кога морају бити поднети предлози прогама и 

орган коме се подносе;
– место, време и лице код кога се може добити докумен-

тација у вези са јавним позивом;
– датум обавештавања носилаца програма о одобреним 

програмима;
– крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена 

средства;
– друга питања у вези са јавним позивом.

Члан 18.
На јавни позив се сходно примењују правила из пропи-

са општине којима се уређује финансирање програма удру-
жења грађана.

Све послове везане за конкурс, а нарочито стручни пре-
глед и оцену поднетих предлога врши комисија.

Активности које самостално спроводи општина

Члан 19.
План одржавања спортских објеката и рационалног и 

наменског коришћења спортских објеката и терена којима 
управља општина из члана 3. став 1. тачка 2, доноси Веће 
Градске општине Младеновац на предлог комисије.

Планом се одређује режим коришћења спортских обје-
ката и терена као и надлежни органи, односно спортске или 
друге институције чији је оснивач општина који управљају 
и одржавају спортске објекте и терене.

Члан 20.
Општина, на предлог комисије, набавља спортску опре-

му и реквизите за манифестације чији је организатор или 
суорганизатор, као и за потребе такмичења чији је орга-
низатор Спортски савез, коју у том случају уступа на ко-
ришћење. 

План набавке спортске опреме и реквизита се сачиња-
ва на основу предлога Спортског савеза, школа, организа-
ција у области спорта и других заинтересованих лица и го-
дишњег акта о приоритетима у области спорта.

Позив лицима из члана 2. да дају предлоге за набавку 
спортске опреме и реквизита за наредну годину се шаље 
најкасније 1. септембра.

Општина може бесповратно да уступи коришћену 
спортску опрему и реквизите, Спортском савезу, спортским 
удружењима и друштвима, на предлог комисије.

Члан 21.
Планови из чл. 21. и 22. доносе се најкасније до 15. но-

вембра за наредну годину.
На оснвоу усвојених планова одређују се одговарајуће 

апропријације буџета и надлежне организационе јединице 
управе сачињавају финансијски план и план јавних набавки.

Члан 22.
Награде и признања за постигнуте спортске резултате 

и допринос развоју спорта из члана 3. став 1. тачка 15. до-
дељују се на основу посебног правилника који доноси Веће 
Градске општине Младеновац.
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Остале одредбе

Члан 23.
Уколико Скупштина не усвоји буџет Градске општине 

Младеновац, из привременог финансирања се могу фи-
нансирати програми везани за школски спорт, омладинске 
категорије (пионири, кадети и јуниори) спортских клубова 
којима се омогућава континуитет рада и такмичења и го-
дишњи програм Спортског савеза из члана 3. став 1. тач. 1. 
и 3. ове одлуке, којима се задовољавају потребе грађана из 
области спорта.

Члан 24.
Организацији у области спорта, изузетно се могу доде-

лити средства за реализацију програма и на основу под-
нетог предлога програма, у току године, без јавног позива, 
у случају када је у питању програм од посебног значаја за 
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, 
уколико програм из објективних разлога није могао да буде 
поднет у роковима утврђеним законом, a предмет и саджај 
програма је такав да може бити успешно реализован само 
од стране одређеног носиоца програма.

О додели средстава из става 1. овог члана одлучује пред-
седник градске општине Mладеновац, по молби организа-
ције из става 1, а на предлог комисије.

Члан 25.
Поштовање свих рокова из ове одлуке контролише начел-

ник Управе Градске општине Младеновац  и о непоштовању 
истих обавештава председника и Веће градске општине.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 26.
Акт о приоритетима за 2016. годину биће донет у року 

од 15 дана од дана усвајања одлуке о буџету Градске општи-
не Младеновац за 2016. годину.

Комисија, у складу са овом одлуком, биће образована у 
року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Акт о приоритетима за сваку годину, доноси се до 15. 
новембра текуће за наредну годину.

Правилник о одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у области спорта на под-
ручју општине и Правилник о наградама и признањима за 
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
биће донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о начину финансирања пројеката невладиних организација 
и млађих селекција спортских клубова из буџета Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, 
број 3/13 – пречишћен текст).

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Привремени орган Градске општине Mладеновац
Број V-00-06-1-57/2/2016, 5. фебруара 2016. године

Председник
Владан Глишић, ср.

Привремени орган Градске општине Младеновац, на сед-
ници одржаној 5. фебруара 2016. године, на основу члана 86. 
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупшти-
не Градске општине Младеновац и образовању Привреме-
ног органа Градске општине Младеновац („Службени лист 
Града Београда”, број 42/15), члана 29. Пословника Привре-
меног органа Градске општине Младеновац („Службени 
лист Града Београда”, број 44/15) и члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст и 38/13), донео је 

ОДЛУКУ

О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ МЛА-

ДЕНОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком установљавају се сталне манифестације у 

области културе које су од значаја за Градску општину Мла-
деновац.

Члан 2.
Сталне манифестације у области културе које су од 

значаја за Градску општину Младеновац (у даљем тексту: 
манифестације) су оне које својим значајем и садржајима 
презентују и афирмишу градску општину Младеновац и за-
довољавају потребе грађана у области културе.

Члан 3.
Манифестације од значаја за градску општину Младено-

вац су:
1. Шумадијске метафоре,
2. Ваздухом хлађена страст,
3. Ликовна колонија,
4. Позоришни фестивал,
5. Културно лето,
6. Mеђународни фестивал фолклора „Влашка”.

Члан 4.
Манифестације се по привилу одржавају једном го-

дишње.
Шумадијске метафоре одржавају се у априлу или мају 

месецу у организацији Центра за културу Младеновац, а 
под покровитељством Градске општине Младеновац.

Ваздухом хлађена страст одржава се у првој половини 
јуна месеца у организацији Туристичке организације Мла-
деновца, а под прокровитељством Градске општине Младе-
новац.

Ликовна колонија одржава се у јулу или августу месецу 
у организацији Центра за културу Младеновац а под покро-
витељством Градске општине Младеновац.

Позоришни фестивал одржава се почетком октобра ме-
сеца у организацији Центра за културу Младеновац, а под 
покровитељством Градске општине Младеновац.

Културно лето одржава се током јула и августа месеца у 
организацији Центра за културу Младеновац, а под покро-
витељством Градске општине Младеновац.

Међународни фестивал фолклора „Влашка” одржава 
се током јула месеца у организацији Туристичке организа-
ције Младеновца, а под покровитељством Градске општине 
Младеновац.
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Члан 5.
Манифестација има Организациони одбор (у даљем 

тексту: одбор) који се именује на мандатни период од че-
тири године и састоји се од председника и два члана које 
именује Скупштина Градске општине Младеновац (стални 
чланови) и по два члана за сваку манифестацију које за сва-
ку календарску годину именује Веће Градске општине Мла-
деновац из реда и на предлог организатора манифестације 
(ротирајући чланови). 

Члан 6.
Одбор манифестације утврђује: програм манифеста-

ције, износ и начин обезбеђења средстава потребних за 
реализацију (програм, предрачун и посебно утврђује вр-
сту трошкова који се могу финансирати из буџета Градске 
општине Младеновац, у складу са одлуком којом је регу-
лисан начин финансирања удружења на територији Град-
ске општине Младеновац), место, време и дужину трајања 
манифестације, предлог учесника, подноси извештај Већу 
Градске опшптине Младеновац о одржаној манифестацији 
са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и 
обавља друге послове везане за одржавање манифестације.

Одбор манифестације дужан је да до краја новембра 
текуће године достави програм и предрачун трошкова ма-
нифестације за наредну годину надлежној организационој 
јединици Управе Градске општине Младеновац ради бла-
говременог планирања финансијских средстава у буџету 
Градске општине Младеновац.

На програм и предрачун трошкова из претходног става, 
сагласност даје Веће Градске општине Младеновац.

Члан 7.
Одбор је одговоран за реализацију манифестације и за 

наменско трошење средстава Већу Градске општине Младе-

новац, о чему је у обавези да најкасније у року од 30 дана од 
дана завршетка манифестације поднесе извештај са потреб-
ном документацијом.

Члан 8.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у 

буџету Градске општине Младеновац на основу сагледаног 
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположи-
вим средствима.

Поред средстава из претходног става, организатор ма-
нифестације обезбеђује средства за одржавање манифес-
тације и из других извора, у складу са важећим прописима 
(донатори, спонзори и сл.).

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе: Одлука 

о установљењу „Шумадијских метафора” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 7/94 и 25/13), Одлука о установљењу 
изложбе аутомобила са ваздушним хлађењем мотора као 
стална манифестација општине Младеновац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 1/06), Одлука о установљењу 
„Ликовне колоније” („Службени лист Града Београда”, бр. 
14/94 и 26/05) и Одлука о оснивању позоришног фестивала 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 26/05 и 29/08).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Привремени орган Градске општине Mладеновац
Број V-00-06-1-57/3/2016, 5. фебруара 2016. Године

Председник
Владан Глишић, ср.
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Страна

Решење о измени Решења о образовању коми-
сија за процену потреба за пружањем додатне об-
разовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Марковац, 
засеок Црквине, градска општина Младеновац  – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Село Младе-
новац, градска општина Младеновац – – – – – – – –  2

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о првом ребалансу буџета Градске 

општине Вождовац за 2016. годину – – – – – – – – –  3
Одлука о преносу права коришћења и упра-

вљања објектима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18
Одлука о преносу права коришћења и управљања 

објектом у Улици устаничкој 125/I у Београду– – – –  18
Одлука о укидању Центра за културу и спорт 

„Шумице”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чис-

тоће у посебном насељеном месту градске општине 
Вождовац – Рипњу  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о измени Одлуке о накнадама и дру-
гим примањима одборника у Скупштини Градске 
општине Вождовац и платама изабраних, именова-
них и постављених лица  – – – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о измени Решења о разрешењу и имено-
вању Изборне комисије Градске општине Вождовац  –  20

Решење о утврђивању престанка мандата пред-
седника градске општине Вождовац  – – – – – – – –  20

Решење о утврђивању престанка мандата заме-
ника председника градске општине Вождовац– – –  21

Решење о утврђивању престанка мандата Већа 
Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Јавног предузећа „Пословни простор 
Вождовац”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о допу-
нама Одлуке о одређивању висине закупнине за по-
словни простор којим управља ЈП „Пословни прос-
тор – Вождовац” са Одлуком  – – – – – – – – – – – –  21
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