
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу члана 3. Закона о робним резер-
вама („Службени гласник РС”, број 104/13), члана 20. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/17 и 83/14) и члана 25. тачка 17. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ РЕЗЕРВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Робне резерве Града Београда се образују и користе за 

обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту на 
територији града Београда у случају:

1) ванредних ситуација – елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих 
несрећа и непогода услед којих наступа или може да насту-
пи прекид у основном снабдевању, или недовољно, односно 
нестабилно основно снабдевање (у даљем тексту: ванредне 
ситуације);

2) наступања или непосредне опасности наступања 
озбиљних поремећаја на тржишту;

3) ванредног или ратног стања.
Снабдевеност из става 1. овог члана је снабдевеност ста-

новништва пољопривредним и прехрамбеним производи-
ма, лековима и медицинским средствима и производима 
који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као 
и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију 
од посебног значаја или стратешког интереса за град Бео-
град.

Члан 2.
Робне резерве Града Београда су у јавној својини Града 

Београда и могу да чине:
1) пољопривредни и прехрамбени производи и мате-

ријал за репродукцију;
2) лекови, медицинска средства и опрема за здравствене 

и ветеринарске установе и друге облике здравствене службе; 
3) нафта и нафтни деривати;
4) остали производи од значаја за обезбеђење снабдеве-

ности и стабилности у граду Београду.

Члан 3.
Робним резервама управља градоначелник града Бео-

града.
Пословање робним резервама врши Секретаријат за 

привреду Градске управе Града Београда (у даљем тексту: 
Секретаријат за привреду).

Члан 4.
Секретаријат за привреду је дужан да предузме потреб-

не мере ради благовременог спречавања настанка мате-
ријалне штете на роби која чини робне резерве, укључујући 
и мере за њихову продају, односно поновну куповину.

Члан 5.
Годишњи програм робних резерви доноси се за период 

једне календарске године, по усвајању буџета града Београ-
да (у даљем тексту: Годишњи програм). 

Годишњим програмом утврђује се:
1) врста, назив, количина, односно обим и вредност 

роба које се образују и обнављају као робне резерве, дају на 
зајам или у закуп;

2) територијални размештај робних резерви;
3) складишни простор за смештај и чување робних ре-

зерви;
4) услови под којима се одређене врсте и количине 

робних резерви дугорочније поверавају на чување и обна-
вљање;

5) инвестиционе потребе;
6) потребан износ средстава за извршење годишњег 

програма.
Годишњим програмом утврђују се и услови под којима 

Секретаријат за привреду може да уговара производњу и ис-
поруку појединих врста роба ради попуне робних резерви.

Годишњи програм и финансијски план усваја градона-
челник града Београда (у даљем тексту: градоначелник), на 
предлог секретаријата.

Секретаријат за привреду подноси градоначелнику го-
дишњи извештај о пословању робних резерви.

Робним резервама послује Секретаријат за привреду, по 
тржишним принципима.

Члан 6.
Пословање робним резервама и то образовање, обна-

вљање, размештај и финансирање робних резерви, обавља 
Секретаријат за привреду на основу годишњег програма.

У пословању робним резервама Секретаријат за привре-
ду, уз сагласност градоначелника града Београда, закључује 
правне послове, а нарочито уговоре о:

1) набавци, смештају, чувању и обнављању робних ре-
зерви;

2) давању на зајам роба из робних резерви ради обна-
вљања;

3) технолошким процесима над робним резервама;
4) донацијама на територији града Београда и донација-

ма ван територије града Београда;
5) закупу опреме;
6) другим пословима из делокруга свог рада.
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Члан 7.
Робне резерве се образују набавком робе, уговарањем 

производње одређених производа или робном разменом.

Члан 8.
Набавка робе за робне резерве врши се у складу са про-

писима којима се урeђују јавне набавке. 

Члан 9.
Финансијска средства за пословање робним резервама 

обезбеђују се Одлуком о буџету Града Београда за текућу 
годину, односно финансијским планом Секретаријата за 
привреду. 

Члан 10.
Средства из члана 9. ове одлуке користи Секретаријат за 

привреду за намене утврђене програмом робних резерви, 
уз сагласност градоначелника.

Члан 11.
Градоначелник града Београда одлучује на предлог Се-

кретаријата за привреду о коришћењу робних резерви за 
интервенције на тржишту ради обезбеђења редовног снаб-
девања и стабилности тржишта у граду, као и о коришћењу 
робних резерви за обезбеђење потреба града за случај ван-
редне ситуације, ванредног или ратног стања.

Члан 12.
Ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности 

тржишта у граду, градоначелник града Београда може одлу-
чити да се из робних резерви дају позајмице и опрема у за-
куп, у складу са прописима који се односе на зајам и закуп 
републичких робних резерви.

Члан 13.
Секретаријат за привреду складишти робне резерве код 

привредних субјеката, произвођача, у складиштима која 
су у јавној својини града Београда, у јавним складиштима 
и код других лица, односно када се ради о лековима и ме-
дицинским средствима код правних лица којима је издата 
дозвола за промет лекова и медицинских средстава на ве-
лико са којима се закључује уговор о чувању, складиштењу, 
односно обнављању робних резерви.

Одлука о изградњи располагању, односно прибављању 
складишног простора за смештај и чување робних резерви као 
и о коришћењу и отказу уговора о закупу складишног просто-
ра за смештај и чување робних резерви, доноси се у складу са 
прописима који регулишу начин поступања са непокретнос-
тима које су у јавној својини Града Београда односно на којима 
Град Београд има посебна својинска овлашћења.

Члан14.
Складишни простор за смештај и чување робних ре-

зерви обезбеђује се закупом, куповином, реконструкцијом, 
изградњом или променом намене постојећих објеката, 
средствима која су годишњим програмом предвиђена о чу-
вању, складиштењу, односно обнављању робних резерви о 
чувању, складиштењу, односно обнављању робних резерви.

Годишњим програмом утврђују се инвестиционе потре-
бе, нарочито према врсти, намени и величини објеката, као 
и изворима и висини потребних средстава за изградњу.

Члан 15.
Роба из робних резерви, односно средства, непокрет-

ности или опрема, не могу да буду предмет залоге нити 

обезбеђења потраживања трећих лица према складиштару 
или закупцу, као ни предмет било какве употребе, проме-
не намене или убирања плодова без сагласности градоначе-
лника.

Члан 16.
Складиштар или друго лице коме је роба из робних ре-

зерви, складиште или опрема поверена на чување, дужан је:
1) да се придржава одредаба уговора о чувању, скла-

диштењу и обнављању, као и уговора о руковању и обез-
беђењу;

2) да на захтев овлашћеног представника Секретаријата 
за привреду омогући квантитативну и квалитативну кон-
тролу робе, односно средстава;

3) да на захтев овлашћеног представника Секретаријата 
за привреду стави на увид исправе и сву потребну докумен-
тацију која се односи на ускладиштене робне резерве;

4) да посебно означи и издвоји робу из робних резерви, 
односно да у сваком тренутку има на стању ускладиштену 
количину робе из робних резерви;

5) да омогући овлашћеним представницима Секретари-
јата за привреду изузимање и премештај робе.

Члан 17.
Ако се набавља или продаје роба робних резерви која се 

складишти у јавним складиштима, промет се може вршити 
и путем робних записа, у складу са прописима којима се 
уређују јавна складишта и јавне набавке. 

Члан 18.
Робне резерве се обнављају заменом, продајом, набав-

ком и давањем на зајам ради обнављања.
Продаја робе из робних резерви врши се путем јавног 

огласа и јавним надметањем, као и преко робне берзе, у 
складу са законом којим се уређује трговина.

Члан 19.
Секретаријат за привреду набавља робу за робне ре-

зерве из домаће производње и уговарањем производње 
одређених производа, а изузетно и из увоза.

Члан 20.
Секретаријат за привреду је дужан да уговорима обезбе-

ди да правно лице коме су поверене на чување робне резер-
ве, не може без писменог налога Секретаријата за привреду 
робу користити, отуђити, заменити робом друге врсте или 
квалитета, као ни прескладиштити је у друго складиште.

Изузетно од става 1. овог члана, Секретаријат за привре-
ду уговором о чувању робних резерви може, зависно од вр-
сте и квалитета робе, предвидети да обнављање робе врши 
правно лице коме су робне резерве поверене на чување и то 
путем сукцесивног коришћења појединих количина роба и 
њиховом попуном истом врстом, количином и квалитетом 
робе и то искључиво на основу писменог одобрења Секре-
таријата за привреду.

Члан 21.
Секретаријат за привреду ће у свом пословању на пи-

тања која нису уређена овом одлуком, према својим пот-
ребама и могућностима, примењивати Закон о робним 
резервама, и подзаконска акта која користи Републичка 
дирекција за робне резерве (Уредба о условима давања на 
зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви, 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 
и др.) и Упутство о условима складиштења, чувања, обна-
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вљања и евидентирања градских робних резерви и призна-
вања кала и растура на робама робних резерви.

Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука о градским робним резервама („Службени лист Града 
Београда”, број 10/92).

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-158/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. 
марта 2016. године, на основу члана 3. и члана 4. ст. 1. и 2. 
Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС), донела је 

ОДЛУКУ
О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на ученичку и студент-

ску стипендију, као и услови, начин и поступак за оствари-
вање права на ученичку и студентску стипендију.

Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за ученике 
средњих школа и студенте високошколских установа у Београ-
ду, чији је оснивач јединица локалне самоуправе или Републи-
ка Србија и које имају седиште на територији Града Београда.

Члан 2. 
Ученичке и студентске стипендије се додељују за годину 

у којој су за те намене обезбеђена средства у буџету града 
Београда.

Номинални износ и број ученичких и студентских сти-
пендија утврђује градоначелник града Београда, у години у 
којој се стипендије додељују.

Члан 3. 
Право на ученичке и студентске стипендије остварују 

под условима утврђеним овом одлуком:
1. ученици средњих школа, 
2. студенти високошколских установа,
3. ученици са инвалидитетом средњих школа и 
4. студенти са инвалидитетом високошколских установа. 

II. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ 
ШКОЛА 

Члан 4.
Услови за остваривање права на стипендију за ученике 

средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда 

најкасније до дана расписивања конкурса; 

– да су редовни ученици друге, треће или четврте године 
средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је осни-
вач Република Србија, а имају седиште на територији града 
Београда;

– да имају просек оцена током средњошколског образо-
вања најмање 4,75;

– да има освојену награду – за ученике гимназија и 
средњих стручних школа у школској години која претходи 
објављивању конкурса, најмање треће место на градском 
такмичењу;

– да има освојену награду – за ученике уметничких шко-
ла у две календарске године које претходе години објављи-
вања конкурса, најмање четврто место на такмичењу првог 
и другог ранга и најмање треће место на такмичењу трећег 
ранга; 

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, републичког буџета или из средстава 
других правних лица која су корисници буџета.

Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у 

оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује ис-
пуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:

– уверење о држављанству Републике Србије;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике 

Србије (за малолетне ученике и уверење о пребивалишту за 
једног од родитеља/старатеља);

– потврда o редовном школовању издата од стране 
средње школе коју ученик похађа;

– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика 
уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика, доста-
вља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из 
читача) са уверењем о пребивалишту родитеља/старатеља;

– оверена фотокопија сведочанстава претходно заврше-
них разреда;

– оверена фотокопија дипломе са такмичења или потвр-
да школе или организатора такмичења да је ученик освојио 
награду;

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских, градских, 
републичких стипендија или стипендија из средстава дру-
гих правних лица која су корисници буџета, или уколико 
је корисник, да ће се по добијању стипендије Града Београ-
да одрећи других стипендија (за малолетне средњошколце 
изјаву даје родитељ/старатељ).

Члан 6.
Редослед кандидата за остваривање права на стипендију 

утврђује се на основу следећих критеријума:
1. успех остварен у претходно завршеним разредима 

средње школе и
2. освојене награде. 
За ученике гимназија и средњих стручних школа то су: 

освојене награде на градском, републичком и међународ-
ном такмичењу признатe од Mинистарства просветe Репу-
блике Србије у школској години која предходи објављивању 
конкурса (Календар такмичења и смотри ученика).

За ученике уметничких школа освојене награде на град-
ском, републичком и међународном такмичењу у две кален-
дарске године које претходе години објављивања конкурса 
признатe од Министарства просвете Републике Србије и 
Заједнице музичких и балетских школа и на основу доне-
тог Календара такмичења и смотри Министарства просве-
те Републике Србије и Стандарда за рангирање такмичења 
Заједнице музичких и балетских школа.
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Успех остварен у претходно завршеним разредима 
средње школе вреднује се бројем бодова који је једнак про-
сечној оцени.

Освојене награде за ученике гимназија и средњих струч-
них школа вреднују се бројем бодова:

– освојено прво место на међународном такмичењу – 9 
бодова;

– освојено друго место на међународном такмичењу – 8 
бодова;

– освојено треће место на међународном такмичењу – 7 
бодова;

– освојено прво место на републичком такмичењу – 6 
бодова;

– освојено друго место на републичком такмичењу – 5 
бодова;

– освојено треће место на републичком такмичењу – 4 
бода;

– освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
– освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
– освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод.
Освојене награде за ученике уметничких школа вред-

нују се бројем бодова:
– освојено прво место на такмичењу првог ранга – 9 бо-

дова;
– освојено друго место на такмичењу првог ранга – 8 бо-

дова;
– освојено треће место на такмичењу првог ранга – 7 бо-

дова;
– освојено прво место на такмичењу другог ранга – 6 бо-

дова;
– освојено друго место на такмичењу другог ранга – 5 

бодова;
– освојено треће место на такмичењу другог ранга – 4 

бодова;
– освојено прво место на такмичењу трећег ранга – 3 

бода;
– освојено друго место на такмичењу трећег ранга – 2 

бода;
– освојено треће место на такмичењу трећег ранга – 1 бод.

III. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШ-
КОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 7.
Услови за остваривање права на стипендију за студенте 

високошколских установа су:
– да су студенти студија првог степена (основне ака-

демске студије и основне струковне студије) или студија 
другог степена (мастер академске студије); 

– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда 

најкасније до дана расписивања конкурса; 
– да су студенти чије се студије финансирају из буџета 

Републике Србије;
– да су студенти најмање друге године на некој од висо-

кошколских установа чији је оснивач Република Србија, са 
седиштем на територији града Београда; 

– да имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 то-
ком свих година студија уз услов давања године за годину и 
остварених најмање 60 бодова по Европском систему пре-
носа и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по годи-
ни студија; 

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, републичког буџета или из средстава 
других правних лица која су корисници буџета.

Члан 8.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у 

оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује ис-
пуњеност услова из члана 7. ове одлуке су:

– уверење о држављанству Републике Србије;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике 

Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих по-

ложених испита током студирања до дана расписивања 
конкурса;

– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова 
по години студирања, за све предходне године студирања;

– потврда факултета да је студент чије се студије финан-
сирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређе-
ну годину студија у школској години у којој је објављен 
конкурс и да је стицао услов давања године за годину; 

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских, градских, 
републичких стипендија или стипендија из средстава дру-
гих правних лица која су корисници буџета, или уколико је 
корисник, да ће се по добијању стипендије града Београда 
одрећи других стипендија.

IV. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВА-
ЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 9.
Услови за остваривање права на стипендију за ученике 

са инвалидитетом средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пријављено пребивалиште или боравиште на 

територији града Београда најкасније до дана расписивања 
конкурса;

– да су редовни ученици друге, треће или четврте годи-
не средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је ос-
нивач Република Србија, а седиште је на територији града 
Београда;

– да имају телесно оштећење или обољење које им трај-
но нарушава здравствено стање;

– да имају просечну оцену остварену током средњош-
колског школовања најмање 4,00.

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, републичког буџета или из средстава 
других правних лица која су корисници буџета.

Члан 10.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у 

оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује ис-
пуњеност услова из члана 9. ове одлуке су:

– уверење о држављанству Републике Србије;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у 

МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика 

уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика, доста-
вља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из 
читача) са уверењем о пребивалишту родитеља/старатеља;

– потврда o редовном школовању и оствареном просеку 
издата од стране средње школе коју ученик похађа;

– оверена фотокопија сведочанстава претходно заврше-
них разреда;

– решење надлежног органа о постојању телесног 
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом се доказује постојање бо-
лести.
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– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских, градских, 
републичких стипендија или стипендија из средстава дру-
гих правних лица која су корисници буџета, или уколико је 
корисник, да ће се по добијању стипендије града Београда 
одрећи других стипендија.

V. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВА-
ЛИДИТЕТОМ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 11.
Услови за остваривање права на стипендију за студенте 

са инвалидитетом су:
– да су студенти студија првог степена (основне ака-

демске студије и основне струковне студија) или студија 
другог степена (мастер академске студије);

– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште или боравиште на територији 

града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
– да су студенти високошколске установе чији је осни-

вач Република Србија, чије је седиште на територији града 
Београда;

– да су студенти најмање друге године на некој од висо-
кошколских установа чији је оснивач Република Србија, са 
седиштем на територији града Београда; 

– да је студент први пут уписао одређену годину студија 
у школској години у којој је објављен конкурс и остварених 
најмање 37 ЕСПБ бодова по години студија; 

– да има телесно оштећење или обољење које му трајно 
нарушава здравствено стање

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, републичког буџета или из средстава 
других правних лица која су корисници буџета.

Члан 12.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у 

оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује ис-
пуњеност услова из члана 11. и критеријума за рангирање 
студената са инвалидитетом су:

– уверење о држављанству Републике Србије;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у 

МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих по-

ложених испита током студирања до момента расписивања 
конкурса;

– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова 
по години студирања, за све претходне године студирања;

– потврда факултета да је студент први пут уписао 
одређену годину студија у школској години у којој је обја-
вљен конкурс; 

– решење надлежног органа о постојању телесног 
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом се доказује постојање бо-
лести.

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских, градских, 
републичких стипендија или стипендија из средстава дру-
гих правних лица која су корисници буџета, или уколико је 
корисник, да ће се по добијању стипендије Града Београда 
одрећи других стипендија.

VI. ПОСТУПАК 

Члан 13.
Ученичке и студентске стипендије се додељују на основу 

конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа и 
студентима високошколских установа, као и конкурса за до-
делу стипендија за ученике са инвалидитетом средњих шко-
ла и студенте са инвалидитетом високошколских установа.

Конкурсе за доделу ученичких и студентских стипендија 
расписује организациона јединица Градске управе Града Бе-
ограда надлежна за обављање послова из области образо-
вања и дечје заштите (у даљем тексту: организациона једи-
ница).

Конкурси се објављују у најмање једним дневним или 
недељним новинама које се дистрибуирају на територији 
града Београда.

Члан 14.
Конкурси за доделу ученичких и студентских стипен-

дија нарочито садрже:
– услове за доделу стипендија;
– критеријуме за рангирање учесника конкурса;
– број и номинални износ стипендија;
– потребна документа којима се доказује испуњеност ус-

лова;
– рок за пријављивање на конкурс;
– место, време и начин достављања пријаве и докумен-

тације.

Члан 15.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подноси 

се непосредно или путем поште организационој јединици.
Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се 

преузима на сајту Града Београда или непосредно у органи-
зационој јединици. 

Члан 16.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана обја-

вљивања конкурса, а датум предаје пошти пријаве са до-
кументацијом сматра се датумом предаје организационој 
јединици.

Члан 17.
Разматрање поднетих пријава и формирање предло-

га ранг листа врши Комисија за формирање ранг листе за 
доделу стипендија ученицима и студентима града Београда 
и Комисија за формирање ранг листе за доделу стипендија 
ученицима и студентима са инвалидитетом града Београда 
(у даљем тексту: комисије).

Комисије образује градоначелник града Београда.
Број чланова и састав комисија одређује се актом о об-

разовању комисија.
Комисије су дужне да воде записник о свом раду. 
Стручне и административне послове за потребе коми-

сија, обавља организациона јединица.

Члан 18.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је 

предата након истека рока за пријављивање. Неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка, 
исте ће бити враћене подносиоцу пријаве. 

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи 
сву потребну документацију која је наведена у конкурсу, а 
коју комисија одбацује као неисправну.
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Члан 19. 
Комисије разматрају пријаве које су пристигле на кон-

курс, врше рангирање у складу са овом одлуком, сачињавају 
предлоге ранг-листе за доделу стипендија и објављују их на 
огласној табли Градске управе Града Београда, на званич-
ном сајту Града Београда, а може се објавити и у средствима 
јавног информисања. 

Члан 20. 
Кандидати за остваривање права на стипендију за уче-

нике средњих школа се рангирају према укупном броју бо-
дова оствареним по свим критеријумима и мерилима за до-
делу стипендија.

Комисија за формирање ранг-листе за доделу стипендија 
ученицима и студентима града Београда, сачињава предлог 
ранг-листе за ученике гимназија и средњих стручних шко-
ла, као и предлог ранг-листе за ученике уметничких школа.

Уколико два или више кандидата оствари исти број бо-
дова према утврђеним мерилима и критеријумима, пред-
ност при рангирању ће имати кандидат који је освојио 
више место на такмичењу вишег ранга.

Члан 21.
Кандидати за остваривање права на стипендију за сту-

денте високошколских установа се рангирају на основу ус-
пеха оствареног током студирања, односно према према 
оствареној просечној оцени за време студирања.

Успех остварен током студирања вреднује се висином 
просечне оцене свих положених испита до дана расписи-
вања конкурса.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 
предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

Члан 22.
Кандидати за остваривање права на стипендију за уче-

нике са инвалидитетом средњих школа се рангирају на ос-
нову успеха оствареног у претходно завршеним разредима 
средње школе, односно према оствареној просечној оцени у 
претходно завршеним разредима средње школе.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 
предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

Члан 23.
Кандидати за остваривање права на стипендију за сту-

денте са инвалидитетом се рангирају на основу успеха 
оствареног током студирања, односно према оствареној 
просечној оцени за време студирања.

Успех остварен током студирања исказује се висином 
просечне оцене свих положених испита до дана расписи-
вања конкурса.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 
предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

Члан 24.
Предлог ранг листе садржи: назив комисије, правни ос-

нов за сачињавање предлога ранг-листе, редни број, име и 
презиме подносиоца пријаве на конкурс, назив установе, 
разред/годину студирања, просечну оцену током школо-
вања/студирања, датум утврђивања предлога ранг-листе и 
начин и рок за подношење приговора.

Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор 
на предлог ранг-листе у року од седам дана од дана обја-
вљивања.

Члан 25.
Образложени приговор се подноси у писаној форми 

градоначелнику града Београда преко комисије.
Рок за одлучивање по приговорима не може бити дужи 

од 10 дана од дана изјављивања приговора.
Након одлучивања по приговорима, односно након ис-

тека рока за подношење приговора уколико нису поднети, 
комисија утврђује Коначну ранг-листу и доставља градона-
челнику града Београда на усвајање.

Након усвајања коначне ранг листе, иста се објављује на 
огласној табли Градске Управе Града Београда, на званич-
ном сајту Града Београда, а може се објавити и у средствима 
јавног информисања.

Члан 26.
Уколико се до истека рока за доношење решења којим 

се одлучује о праву на стипендију, учесник конкурса који 
се налази на коначној ранг листи писаним путем изјасни 
да одустаје од стипендије, организациона јединица доноси 
решење којим се одлучује о праву на стипендију следећем 
најбоље рангираном учеснику. 

Члан 27.
По објављивању коначне ранг-листе, организациона је-

диница, у року од 10 дана, доноси решење кojим сe oдлучуje 
o праву на стипендију, на које се може изјавити жалба Град-
ском већу Града Београда у року од 15 дана од дана доста-
вљања.

Члан 28.
Стипендије које се додељују ученицима и студентима, 

исплаћују се на основу решења о признавању права на сти-
пендију.

Члан 29.
Уколико ученик или студент оствари право на ученич-

ку и студентску стипендију на основу нетачних и/или не-
истинитих података, губи право на стипендију уз обавезу 
враћања примљене стипендије и накнаду штете.

Члан 30.
Организациона јединица води евиденцију о исплаћеним 

стипендијама.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о студентским стипендијама („Службени лист Града Бео-
град”, број 89/14).

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-157/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу члана 12. став 1. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/17 и 83/14 
– др. закон), члана 26. став 3. Закона о младима („Службени 
гласник РС”, број 50/11) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин одобравања 

програма и пројеката од јавног интереса у областима омла-
динског сектора (у даљем тексту: пројекти) и доделе сред-
става, изглед и садржина обрасца за конкурисање и доку-
ментације која се уз предлог пројекта подноси, садржина и 
изглед извештаја о реализацији пројеката и начин праћења 
реализације одобрених пројеката.

Члан 2.
Распоред и коришћење средстава за пројекте врши се у 

складу са законом овом одлуком и планом извршења буџе-
та за текућу буџетску годину организационих јединица 
Градске управе Града Београда надлежних за послове омла-
дине (у даљем тексту: организациона јединица).

Члан 3.
Средства за финансирање или суфинансирање програма 

и пројеката додељују се на основу јавног конкурса (у даљем 
тексту: конкурс).

Члан 4.
Право да конкуришу за доделу средстава за финанси-

рање или суфинансирање пројеката имају удружења мла-
дих, удружења за младе и њихови савези, установе, науч-
ноистраживачки институти и друга правна лица (у даљем 
тексту: носиоци програма и пројеката) и то ако испуњавају 
следеће обавезне услове:

– да има седиште на територији града Београда;
– поседовање референц листе за предлагаче који први 

пут достављају програме (искуство у реализацији програ-
ма, препоруке експерата); 

– да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова 
пројекта из сопствених средства или неког другог извора

– да рачун није у блокади.
Обавезна документација коју носиоци програма и 

пројеката достављају су:
– предлог пројекта са прилозима који се односе на кон-

кретан конкурс;
– пропратно писмо у коме су наведене основне инфор-

мације о организацији и предложеном пројекту (назив, вре-
менско трајање, финансијски износ тражених средстава) 
потписано од стране лица овлашћеног за заступање орга-
низације;

– копија решења о регистрацији, не старијег од шест ме-
сеци;

– биографија овлашћеног лица и релевантних лица про-
грамског тима;

– сагласност власника за коришћење простора у/на 
којем ће се реализовати програм уколико се програм реали-
зује без накнаде у простору чији власник није подносилац 
пројекта и изјава о партнерству уколико постоји таква врс-
та сарадње (Изјава о партнерству треба бити потписана и 
достављена уз пријаву за све кључне партнере на пројекту);

Члан 5.
Текст конкурса се објављује у најмање једном од дневних 

листова који излазе на територији града Београда, као и на 
званичној интернет презентацији Града Београда, а саставни 
део сваког конкурса чини упутство за носиоце пројеката.

Упутством се нарочито одређују:
1) циљеви конкурса;
2) критеријуми који се односе на конкретан конкурс;
3) елементи предлога пројеката и начин њиховог вред-

новања;
4) рокови и начин пријављивања на конкурс.
Рок за конкурисање не може бити краћи од осам дана од 

дана објављивања конкурса у дневном листу.

Члан 6.
Носиоци пројеката из члана 4. ове одлуке подносе 

пријаву за конкурисање, на обрасцу који је саставни део ове 
одлуке. Пријаве за конкурс за финансирање и суфинанси-
рање програма и пројеката од јавног интереса у областима 
омладинског сектора (у даљем тексту: пријава).

Пријава се преузима на званичној интернет-презента-
цији Града Београда.

За тачност и истинитост података наведених у пријави 
одговорно је лице које је овлашћено да потписује пријаву.

Неблаговремене пријаве се враћају подносиоцу након 
завршетка конкурса.

Члан 7.
Руководилац надлежне организационе јединице (у 

даљем тексту: руководилац) решењем образује посеб-
ну радну групу – Комисију за преглед поднетих предлога 
пројеката за финансирање пројеката од јавног интереса у 
областима омладинског сектора (у даљем тексту: комисија).

Комисија има председника и два члана.
Комисија обавља преглед и вреднује предложене пројек-

те, у складу са условима и критеријумима наведеним у зако-
ну, овој одлуци и конкурсу, доставља руководиоцу предлог 
за одобрење пројекта.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога проје-
ката комисија може тражити појашњења предлога пројекта 
и обавити интервју са подносиоцем пројекта.

Комисија може подносиоцу пројекта чија је прија-
ва оцењена са најмање 60% од максималног броја бодова, 
предложити корекције предлога пројекта у делу који се од-
носи на средства потребна за реализацију пројекта. 

Организациона јединица која конкурс објављује врши 
стручне и административне послове за рад комисије.

Члан 8.
Приликом прегледа и вредновања предложених пројека-

та комисија утврђује предлоге за одобрење пројекта на ос-
нову следећих критеријума:

1) законитости и ефикасности коришћења средстава и 
одрживости ранијих пројеката која се огледа у провери да 
ли су раније коришћена средства намењена реализацији 
Националне стратегије за младе („Службени гласник РС”, 
број 55/08) и ако јесу да ли су испуњене уговорне обавезе;
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2) капацитета носиоца пројекта, односно искуства у 
вођењу сличних пројеката;

3) релевантности пројекта за остваривање јавног инте-
реса у областима омладинског сектора и његове усклађе-
ности са законом, Националном стратегијом за младе и 
другим стратешким документима из области омладинског 
сектора;

4) међусобне повезаности и усаглашености елемената 
пројекта која се односи на усклађеност планираних актив-
ности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном 
групом, разрађености и изводљивости плана реализације 
пројекта и остваривости планираних резултата и мерљиво-
сти индикатора;

5) одрживости резултата и ефеката пројекта која обух-
вата развојну, институционалну и финансијску одрживост, 
као и значај промене која се очекује за младе након примене 
пројекта;

6) оправданости предлога буџета и рационалности 
трошкова у смислу економске оправданости предлога буџе-
та у односу на циљ и пројектне активности, као и процену 
сразмере предложених трошкова за спровођење пројекта с 
циљем који се постиже пројектом;

7) публицитета који се огледа у начину и степену инфо-
рмисања младих и шире јавности о пројекту;

8) реалан финансијски план и однос свих извора финан-
сирања;

9) отвореност и доступност активности предвиђених 
пројектом;

10) референце и стручност носиоца пројекта;
11) мерљивост односа резултата и уложених средстава.
Критеријуми из става 1. овог члана примењују се алтер-

нативно или кумулативно, у зависности од врсте пројекта, 
а који су саставни део конкурсне документације.

Члан 9.
Комисија по прегледу и вредновању предложених проје-

ката, утврђује ранг-листу предложених пројеката, која се 
објављује на званичној интернет презентацији Града Бео-
града. 

Подносилац пројекта може поднети приговор на ранг-
листу предложених пројеката, у року од три радна дана од 
дана њеног објављивања. 

Приговор се подноси писменим путем на адресу на-
длежне организационе јединице.

О поднетим приговорима одлучује комисија.
Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује 

коначну Ранг листу и предлог одлуке о избору пројека-
та који се финансирају из буџета Града Београда и висини 
средстава по одобреном пројекту.

Члан 10.
На основу предлога комисије, руководилац доноси од-

луку о избору пројеката који се финансирају из средстава 
буџета Града Београда и висини средстава по одобреном 
пројекту.

Члан 11.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за ре-

ализацију конкретног пројекта могу се користити искључи-
во за реализацију тог пројекта, у складу са уговором који 
се закључује између организационе јединице која конкурс 
спроводи и носиоца пројекта (у даљем тексту: уговор).

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-
ворности уговорних страна, а нарочито: назив одобреног 

пројекта; време реализације пројекта; висина додељених 
средстава; начин праћења реализације пројекта; обавезе 
носиоца пројекта у погледу реализације и подношења из-
вештаја о реализацији пројекта.

Одобрени пројекат, са свим прилозима, саставни је део 
уговора.

Члан 12.
Организациона јединца која расписује конкурс на зва-

ничној интернет-презентацији Града Београда ставља на 
увид јавности списак одобрених пројеката, у року од 15 
дана од дана доношења Закључка градоначелника града Бе-
ограда о одобравању финансијских средстава, на основу од-
луке о избору пројеката из члана 9. ове одлуке.

Члан 13.
Носилац одобреног пројекта дужан је да по завршетку 

пројекта достави завршни извештај о реализацији пројекта 
и утрошку средстава у року од 15 дана од његовог завршет-
ка као и од истека периодичних рокова уколико су такви 
рокови предвиђени уговором. 

Завршни извештај о реализацији пројекта и утрошку 
средстава садржи табеларни приказ утрошених средстава 
за реализацију пројекта и наративно образложење утроше-
них средстава за реализацију пројекта.

Подаци о реализацији одобрених програма и пројеката 
објављују се на званичној интернет презентацији града Бе-
ограда, у року од три дана од дана достављања завршног из-
вштаја о реализацији пројекта и утрошку средстава.

Члан 14.
Организациона јединица прати спровођење и реали-

зацију одобрених пројеката на основу: достављених из-
вештаја и непосредног увида у реализацију одобреног 
пројекта, као и непосредним контактом са корисницима 
одобрених пројеката.

Носилац пројекта дужан је да у току реализације омо-
гући организационој јединици која расписује конкурс 
праћење спровођења пројекта, присуство при реализацији 
активности, као и увид у целокупну документацију. 

Носилац пројекта дужан је да благовремено обавести 
организациону јединицу која спроводи конкурс о времену 
и месту реализације активности на пројекту.

Организациона јединица која расписује конкурс обез-
беђује услове за праћење спровођења и реализације одобре-
них пројеката.

Члан 15. 
Градске општине на територији града Београда, уколико 

су обезбедиле потребна финансијска средства, могу пропи-
сати услове и начин одобравања програма и пројеката од 
јавног интереса у областима омладинског сектора и доделе 
средстава, који се реализују на подручју градске општине.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 66-159/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу 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 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИХАИЛА АВРАМОВИЋА И ЈОЦЕ 
ЈОВАНОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕ-

НАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока из-

међу улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, град-
ска општина Савски венац (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Савски венац, 
блок између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, 
са везама саобраћајница и инфрастурктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 10 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана. 

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Генерални план Београда 2021. („Службени 
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) 
којим су предвиђене намене јавне службе, јавни комплекси 
и објекти.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и ка-
тастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за ка-
тастарску општину Савски венац, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Територија блока између улица Михаила Аврамовића и 

Јоце Јовановића обухваћена је важећим Регулационим пла-
ном просторне целине Дедиње („Службени лист Града Бео-
града”, број 1/00).

Према важећем плану предметни блок припада целини 
Лисичји поток, зона Б1, Блок 44 и налази се у површинама 
јавне немене – здравство и социјална заштита.

Саобраћајнице Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића 
се налазе у оквиру секундарне саобраћајне мреже.

Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање прос-

торних могућности предметне локације, њеног непосредног 
и ширег окружења, а у складу са ГП Београда 2021, опти-
мално искористе могућности овог простора.

Детаљном анализом предметног блока дефинисала би 
се зона А са наменом индивидуално становање са одгова-
рајућим параметрима и зона Б са наменом јавне службе, 
јавни комплекси и објекти.

Циљеви и принципи планирања, коришћења и уређења 
подручја обухваћеног предметним планом су:

– стварање планских могућности за унапређење и ко-
ришћење постојећих и изградњу нових садржаја;

– обезеђивање капацитета техничке инфраструктуре за 
планирану изградњу;

– очување и побољшање услова животне средине;
– дефинисање мера заштите од пожара и елементарних 

непогода.
Члан 6.

У складу са чланом 28. 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) садржајем плана 
ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

Биро 59, Београд, Смиљанићева 4, које је дужно да нацрт 
плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Андрија Ровчанин, Београд.
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Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне 
регулације садржана је у уговору бр. 58/14 од 10. новембра 
2014. године, закљученом између Андрије Ровчанина, Београд 
и предузећа Биро 59, Београд, Смиљанићева бр. 4, као носи-
оца израде плана, у окврином износу од 3.400.000,00 динара.

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скуптшине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-4/15 од 15. априла 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове два примерка и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове једна копија, Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда по две копије, Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача 
плана и Градске општине Савски венац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 350-150/16-С, 7. марта 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу 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 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ „ЦИГЛАНА УЗ БАТАЈНИЧКИ ПУТ”, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.

Приступа се измени Одлуке о изради Плана детаљне ре-
гулације „Циглана уз Батајнички пут”, градска општина Зе-
мун („Службени лист Града Београда”, број 17/15).

Члан 2.
Мења се члан 7. став 1. Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Циглана уз Батајнички пут”, градска општина 
Земун, тако да гласи:

„Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу Арплан д.о.о., Аранђеловац, Краља Петра Првог 80, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.”

Члан 3.
Остали чланови Одлуке о изради Плана детаљне регула-

ције „Циглана уз Батајнички пут”, Градска општина Земун 
остају непромењени.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-151/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу 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 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 

БЛОКА 12, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела бло-

ка 12, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Нови Београд, се-
вероисточни део Блока 12, између улица Трешњиног цвета 
и Булевара Николе Тесле, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 7 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана. 
Коначном границом плана детаљне регулације биће обух-
ваћена и нова локација канализационе црпне станице.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Генерални план Београда 2021. („Службени 
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) 
којим су планиране намене комерцијалне зоне и градски 
центри уз пословно трговачку улицу, јавне зелене површи-
не и површине за објекте и активности од општег интереса 
– комуналне делатности и инфрастурктурне површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
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и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Предметно подручје плански је покривено Изменама 

и допунама Детаљног урбанистичког плана дела Блока 12 
у Новом Београду („Службени лист Града Београда”, број 
23/91). Тим планским документом на предметном подручју 
планирана је изградња и уређење комерцијално-пословних 
садржаја, комуналних објеката и парковских зелених повр-
шина.

Планском разрадом кроз израду Плана детаљне регу-
лације ће се извршити преиспитивање важећег планског 
решења дефинисаног Изменама и допунама Детаљног ур-
банистичког плана дела Блока 12 у Новом Београду („Служ-
бени лист Града Београда”, број 23/91) на нереализованом, 
североисточном делу блока, кроз усклађивање са решењем 
Генералног плана Београда 2021. („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14).

Члан 5.
Циљ доношења одлуке је стварање могућности за ула-

гање у пословно трговачке садржаје, развој и активирање 
постојећих ресурса и атрактивно уређење квалитетног 
простора надомак речне обале; проналажење решења, кроз 
анализу проблема, валоризацију постојећег простора и ок-
ружења и сагледавање просторних могућности предметне 
локације, које ће у свему подићи урбани ниво предметног 
простора; преиспитивање свих елемената урбаног пла-
нирања и дефинисање интереса постојећих и будућих ко-
рисника простора; дефинисање зоне изградње и стварање 
планских могућности за изградњу нових комплекса ко-
мерцијалних делатности, дистрибуција јавних комуналних 
површина, планирање јавних зелених површина; дефини-
сање услова за функционално повезивање са постојећим са-
обраћајним и инфраструктурним коридорима, са посебном 
анализом могућности измештања постојеће канализационе 
црпне станице са друге стране Булевара Николе Тесле и оп-
тимизација локације за њено позиционирање; просторна и 
функционална интеграција подручја у урбано ткиво; пла-
нирање отворених јавних простора, интеграција са комер-
цијалним садржајима и зеленим површинама и унапређи-
вање животне средине.

Члан 6.
У складу са чланом 28. 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) садржајем плана 
ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 

за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о. Београд, Топличин венац 11/II, које је дужно 
да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

ПД „Развој блок 12” д.о.о. Београд, Земун, Прегревица 4.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације садржана је у уговору бр. УЦ-У/007-10/2015 
од 3. априла 2015. године, закљученом између Друштва за 
урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о. и Привредног друштва „Развој блок 12” д.о.о. 
из Београда, у оквирном износу од 4.000.000,00 динара.

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скуптшине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-16/15 од 11. маја 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и (један примерак) оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове једна копија, 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, обрађивача плана и градске 
општине Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-152/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. 
марта 2016. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” број 7/16 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ЈЕЛЕНИ ШАН-
ТИЋ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје Јелени Шантић у парку Јеле-

не Шантић на Врачару.

Члан 2.
Спомен-обележје Јелени Шантић подиже се средствима 

Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

спомен-обележја Јелени Шантић, Секретаријат за културу и 
Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-162/16-С, 7. март 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС), члана 6. 
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Града 
Београда”, број 20/15) и у складу са Законом 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), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ

УВОД 
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2016. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је 
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децем-
бра 2015. године, а објављен је у „Службеном листу града 
Београда” бр. 82/15 од 28. децембра 2015. године. Програм 
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији 
града, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката 
од значаја за град, као и друга улагања.

Одлукoм о буџету Града Београда за 2016. годину пла-
нирана су финансијска средства за реализацију Програма 
уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину 
у износу од 12.550.000.000 динара.

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода и примања у износу од 5.458.500.000 

динара које реализује Дирекција по закљученим уговори-
ма са корисницима, закупцима и власницима грађевинског 
земљишта и закупцима пословног простора, и то из: нак-
наде за уређивање грађевинског земљишта, доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађевин-
ског земљишта, закупнине пословног простора и сопстве-
них прихода;

– примања од продаје нефинансијске имовине и финан-
сијске имовине у износу од 1.504.000.000 динара;

– кредитних средстава у износу од 1.437.500.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница;

– пројектованог суфицита у износу од 4.000.000.000 ди-
нара и

– наменског трансфера из буџета Града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 150.000.000 динара.

Основни разлог Измене и допуне Програма за 2016. го-
дину представља смањење потребних финансијских сред-
става за реализацију саобраћајнице Северна тангента. 
Уговором између Републике Србије и Града Београда пред-
виђено је заједничко финансирање изградње ове саобраћај-
нице. програмом за 2016. годину предвиђена су средства у 
износу 1.000.000.000 динара за завршетак радова и испла-
ту по коначном обрачуну са извођачем. Након усвајања 
програма, пред сам крај 2015. године, из буџета Републике 
Србије плаћена су одређена финансијска средства извођа-
чу радова. На тај начин, обавеза Града Београда на овом 
пројекту за 2016. годину је умањена за 400.000.000 динара.

Како би се та средства ставила у функцију и употреби-
ла за друге капиталне инвестиције и нове развојне инфра-
структурне пројекте града Београда, приступило се Из-
мени и допуни Програма уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2016. годину. Измене и допуне се врше у окви-
ру средстава планираних Одлуком о буџету Града Београда 
за 2016. годину.

На основу сагледаних активности у претходна два ме-
сеца извршена је прерасподела средстава и планираних ак-
тивности за поједине објекте из Програма и усклађена је са 
очекиваном динамиком реализације. 

Остварени приходи могу се по потреби преусмеравати 
за извршење намена утврђених програмом. Преусмеравања 
се могу вршити у оквиру исте групе послова, извора финан-
сирања и исте економске класификације, уз одговарајућу 
документацију

У оквиру прибављања урбанистичких планова, у делу 
планова за које ће се одлуке о изради доносити у току 2016. 
године предвиђа се и почетак израде новог плана и то:

Тачка I.1.Б.6. ПДР подручја између Аутопута и улица: 
Кореничке, Мокролушке, Цветанове ћуприје, планиране 
саобраћајнице Борска – Ласта и погона ГСП-а, ГО Вождо-
вац и ГО Звездара

У оквиру програма изградње саобраћајница са инфра-
структуром, поред раније планираних објеката, а условље-
ни новим Законом о катастру и државном премеру, као и 
у оквиру обавеза Дирекције на опремању нових локација 
предвиђају се нове активности: 

Тачка I.2.Ц.43 Техничка контрола над израдом гедетских 
подлога;

Тачка I.2.Е.7 Опремање локације уз Улицу Војислава 
Илића;

У оквиру програма изградње објеката и мреже водосна-
бдевања није било нових објеката, а вршена је прерасподела 
у оквиру постојећих.
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У оквиру програма изградње објеката и мреже канализације, као наставак реализације из Стратешког плана развоја 
водоводне и канализационе мреже предвиђа се нова тачка:

Тачка I.4.Б.21 Канализација у насељу Крњача
У оквиру програма изградње капиталних саобраћајница од посебног инререса за град поред раније планираних објека-

та, предвиђају се нови објекти:
Тачка II.Б.5 Трг Славија – фонтана;
Тачка II.Б.6 Француска улица као и активности на реализација нових објеката у односу на основни програм 
Тачка II.Б.2 Комплекс аутобуско-железничка станица у Блоку 42 на Новом Београду – Терминус у Блоку 42 и Саобраћај-

не површине за пресељење станице Ласта 
Уместо табеле из Програма која гласи: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 

2016. године СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2016. И 2017. године (динара), треба да стоји: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕД-
СТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2016. године ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕК-
ЦИЈАМА ЗА 2016. И 2017. године (дин.), у којој је дат упоредни приказ Основни програм и Измене и допуне програма.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2016. год.

 ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА

ЗА 2017. И 2018. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ
ОСНОВНИ 

ПРОГРАМ ЗА 
2016. год.

ИЗМЕНЕ И ДОПУ-
НЕ ПРОГРАМА ЗА 

2016. год.

ИЗМЕНЕ И ДОПУ-
НЕ ПРОГРАМА ЗА 

2017.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ЗА 
2018.

I ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.906.000.000 6.906.000.000 8.656.000.000 8.134.000.000

I.1. Прибављање урбанистичких планова 375.000.000 375.000.000 350.000.000 350.000.000

А. Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду 247.099.688 248.385.688 61.321.227 17.338.549 

Б. Нови планови који ће се радити по одлукама које ће бити донете у 2015. 37.150.250 30.864.250 147.395.673 191.160.000 

Ц. Припремни радови за израду урбанистичких планова 90.750.062 95.750.062 141.283.100 141.501.451 

I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 3.152.000.000 3.152.000.000 4.143.000.000 4.210.000.000

А. Наставак изградње започетих објеката 302.718.037 306.118.037 303.120.000 260.000.000

Б. Почетак изградње нових објеката 1.330.200.411 1.330.200.411 2.518.331.547 2.295.400.000

Ц. Припрема за почетак изградње 77.529.120 81.979.120 159.798.453 264.000.000

Д. Решавање имовинско правних односа 1.326.000.000 1.326.000.000 1.036.000.000 1.390.000.000

Е. Изградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим 
насељима 115.552.432 107.702.432 125.750.000 600.000

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања 851.000.000 851.000.000 945.000.000 823.000.000

A. Наставак изградње започетих објеката 492.713.007 492.713.007 404.300.000 350.080.000

Б. Почетак изградње нових објеката 338.024.720 338.024.720 437.120.000 363.760.000

Ц. Припрема за почетак изградње 12.262.273 12.262.273 96.880.000 101.360.000

Д. Решавање имовинско правних односа 8.000.000 8.000.000 6.700.000 7.800.000

I.4. Објекти и мрежа канализације 1.846.000.000 1.846.000.000 2.519.000.000 2.305.000.000

A. Наставак изградње започетих објеката 726.432.033 701.432.033 98.740.000 0

Б. Почетак изградње нових објеката 719.555.599 744.555.599 2.031.660.000 219.850.000

Ц. Припрема за почетак изградње 117.012.368 117.012.368 230.600.000 1.985.150.000

Д. Решавање имовинско правних односа 283.000.000 283.000.000 158.000.000 100.000.000

I.5. Гробља 60.000.000 60.000.000 34.000.000 36.000.000

A. Наставак изградње започетих објеката 36.941.600 36.941.600 1.820.000 0

Ц. Припрема за почетак изградње 9.058.400 9.058.400 24.680.000 22.500.000

Д. Решавање имовинско правних односа 14.000.000 14.000.000 7.500.000 13.500.000

I.6. Изградња и прибављање станова и других простора, решавање имовинских одно-
са, поправке станова и пословног простора и др. 536.000.000 536.000.000 638.000.000 377.000.000

A. Наставак изградње започетих објеката 17.000.000 17.000.000 281.000.000 20.000.000

Д. Решавање имовинско правних односа 519.000.000 519.000.000 357.000.000 357.000.000

I.7. Припремање грађевинског земљишта за доделу 86.000.000 86.000.000 27.000.000 33.000.000

A. Активности на припреми локација 24.000.000 24.000.000 17.000.000 18.000.000

Д. Решавање имовинско правних односа 62.000.000 62.000.000 10.000.000 15.000.000

II ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИ-
ТАЛНИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 5.644.000.000 5.644.000.000 4.074.000.000 3.668.000.000

А. Наставак изградње започетих објеката 3.244.234.001 2.844.234.001 1.474.060.000 1.682.500.000 

Б. Почетак изградње нових објеката 1.724.895.799 2.124.395.799 1.391.782.000 132.600.000 

Ц. Припрема за почетак изградње 117.870.200 118.370.200 811.158.000 1.684.900.000

Д. Решавање имовинско правних односа 557.000.000 557.000.000 397.000.000 168.000.000

  УКУПНО (I+II): 12.550.000.000 12.550.000.000 12.730.000.000 11.802.000.000
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Број 10 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.



7. март 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 35



Број 10 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.



7. март 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 59



Број 10 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 66 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 68 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 70 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 72 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.
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Број 10 – 74 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.

III. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Назив локације

П ком-
плекса 

(ha)
БРГП
(m2)

1.
Локација за привредне делатности на Новосадском путу, 
Земун 0,80 6.417

2.
Локација за комерцијалне садржаје ГП2, „Аутокоманда”, 
Вождовац 0,64 22.473

3. Локација за становање Дубровачка 8, Стари град 0,04 1.329

4. Стамбени објекат у Азбестном насељу (ГП12), Чукарица 0,07 1.882

5. Локација за спорт (блок 7) у насељу Бањица, Вождовац 0,23 1.148

6.
Локација у оквиру ПДР привредне зоне „Аутопут” (ГП2–
ГП4), Нови Београд 9,16 91.600

7. 
Локација за становање на углу Станислава Сремчевића и 
Војислава Илића, Звездара 0,05 2.020

8.
Локација за становање у Карловачкој улици (ГП1–ГП2), 
Врачар 0,07 2.125

9.
Локација за индивидуално становање у ул. Милоја 
Закића (ГП1-ГП7), Чукарица 0,37 4.090

10.
Локација у оквиру ПДР привредне зоне „Горњи Земун”, 
Галеника (ГП1-ГП2), Земун 0,70 5.615

11. ТПЦ 5, локација 3 (ГП2), Раковица 0,14 1.428

12. Локација за становање у насељу Миријево, Звездара 0,20 1.608

13. Локација за гаражу у Блоку 63, Нови Београд 0,83 54.000

14.
Локација за привредно-комерцијалне делатности на 
Батајничком путу, Земун 7,44 44.657

15.
Локација за комерцијалне делатности Угриновачка – Т6, 
Земун 2,04 40.800

16. Локација за бањски комплекс у Овчи, Палилула 2,72 13.474

17.
Локација за комерцијалне садржаје Блок 43, Нови 
Београд 1,65 74.100

Поред наведених локација, предмет доделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације за 
које ће бити решени имовинско – правни односи.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове, у оквиру про-
грама, на непокретностима на којима је град носилац права 
својине.

Дирекција, као инвеститор у име Града Београда, има 
право да предузима све прописане радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевин-
ских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да ЈП стараће се о реализацији овог програма, а Надзорни 
одбор Дирекције ће пратити реализацију и о томе подноси-
ти извештаје надлежним органима Града Београда.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-154/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу члана 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОР-

НЕ КОМИСИЈЕ

I. Разрешава се Десанка Покрајац дужности заменика 
члана Градске изборне комисије, због подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-141/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу члана 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗ-

БОРНЕ КОМИСИЈЕ

I. Именујe се за заменика члана Градске изборне коми-
сије, Владимир Аврамовић, на предлог Српске напредне 
странке.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-142/16-С, 7. март, 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. марта 
2016. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС) и чла-
на 109. Пословника Скупштине Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 3-811/14-С ОД 22. ЈУЛА 2014. 
ГОДИНЕ, 3-1039/14-С ОД 18. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИ-
НЕ, 3-498/15-С ОД 23. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ И 3-692/15-С 
ОД 15. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА У СКУПШТИНИ 
РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ БЕОГРАД ДОО

1. Тачка I Решења Скупштине Града Београда број 
3-811/14-С од 22. јула 2014. године, 3-1039/14-С од 18. сеп-
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тембра 2014. године, 3-498/15-С од 23. јуна 2015. године и 
3-692/15-С од 15. септембра 2015. године, мења се и гласи:

– Невенка Суботић, струковни економиста, председник и 
– Ивана Илић, дипл. економиста, заменик председника.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 3-143/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се Марко Милић дужности члана Школ-
ског одбора Основне школе „Филип Филиповић”, Београд, 
Булевар ослобођења број 317, представник јединице локал-
не самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-118/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Веселин Маслеша”, Београд, Кумодрашка, 
број 72, представници јединице локалне самоуправе:

– Снежана Савић,
– Бојан Мићановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 118-120/16-С, 7. марта 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се Милорад Николић дужности члана Школ-

ског одбора Основне школе „Антон Скала”, Београд, Петра 
Чајковског 2а, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-122/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Владислав Рибникар”, Београд, Краља Милу-
тина 10, представници јединице локалне самоуправе:

– Ђорђе Вишић,
– Марко Бојин.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 118-124/16-С, 7. марта 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се Ивана Радовановић дужности члана 

Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд, 
Косте Нађа број 25, представник запослених, на лични захтев.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-126/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-
ТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се Марија Вујичић дужности члана Школ-
ског одбора Четврте гимназије, Београд, ул. Теодора Драјзе-
ра 25, представник јединице локалне самоуправе, на лични 
захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-128/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „‚Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-
ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

I. Разрешава се Катарина Ђурђић дужности члана 
Школског одбора Медицинске школе „Београд”, Београд, 
Делиградска 31, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-130/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се Василије Балош дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Нови Београд”, Нови Београд, Народ-
них хероја 12, представник запослених, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-132/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „‚Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се Зоран Дуњић дужности члана Школског 
одбора Музичке школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, Бран-
ка Радичевића 27а, представник родитеља, 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-134/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се Светлана Рашовић Богдановић дуж-
ности члана Школског одбора Основне школе „Олга 
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Петров”, Београд, Падинска скела број 9, представник једи-
нице локалне самоуправе, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-136/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Стефан Немања”, Београд, Љубе Јовановића, 2а, на време 
од четири године, и то: 

– Јасмина Бирман;
– Бранка Стојановић Трифуновски;
– Тања Кнежевић;
– Милош Веселинов;
– Слађан Бурмазевић;
– Ана Балугџић;
– Хелена Журкић;
– Милан Павловић;
– Марија Марковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-117/16-С, 7. марта 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се Зорана Васовић Ардалић за члана Школ-
ског одбора Основне школе „Филип Филиповић”, Београд, 
Булевар ослобођења број 317, представник јединице локал-
не самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-119/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС” 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Веселин Маслеша”, Београд, Кумодрашка, 72, представ-
ници јединице локалне самоуправе:

– Славко Релић;
– Марко Тодосић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-121/16-С, 7. марта 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД

I. Именује се Славица Трнинић за члана Школског од-
бора Основне школе „Антон Скала”, Београд, Петра Чајков-
ског 2а, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-123/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владислав Рибникар”, Београд, Краља Милутина 10, 
представници јединице локалне самоуправе:

– Стефан Ристић;
– Зоран Мијалковски.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-125/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се Савета Блажић, професор математике за 
члана Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Бео-
град, Косте Нађа број 25, представник запослених.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-127/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-
ТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се Витомир Малиновић за члана Школског 
одбора Четврте гимназије, Београд, ул. Теодора Драјзера 
број 25, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-129/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „‚Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-

ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

I. Именује се Невена Суботић за члана Школског одбо-
ра Медицинске школе „Београд”, Београд, Делиградска 31, 
представник јединице локалне самоуправе, 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-131/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се Тамара Васиљевић Дебељевић, дипломира-

ни дефектолог – олигофренолог за члана Школског одбора 
Основне школе „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Народ-
них хероја број 12, представник запослених.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-133/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „‚Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Именује се Марина Вишњић за члана Школског одбо-

ра Музичке школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, Бранка Ра-
дичевића 27а, представник родитеља.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-135/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. мар-
та 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

I. Именује се Катарина Ђермановић за члана Школског 
одбора Основне школе „Олга Петров”, Београд, ул. Падин-
ска скела број 9, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-137/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 7. марта 
2016. године, на основу члана 92. Закона о буџетском систе-
му („Службени 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. за-
кон и 103/15) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

ЗА КЉУЧА К
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Бе-
ограда за 2015. годину, обавиће лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја про-
писане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

2. Поступак јавне набавке услуге екстерне ревизије за-
вршног рачуна буџета Града Београда за 2015. годину оба-
виће се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама.

3. Секретаријат за финансије Градске управе Града Бео-
града ће као наручилац, спровести поступак јавне набавке 
мале вредности услуге екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Града Београда за 2015. годину.

4. Средства за спровођење јавне набавке услуге екстер-
не ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 2015. 
годину, предвиђена су Финансијским планом прихода и 
расхода Секретаријата за финансије и у складу са утврђе-
ним апропријацијама у Одлуци о буџету Града Београда за 
2016. годину („Службени лист Града Београда”, број 81/15).

5. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 40-160/16-С, 7. марта 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО

На основу члана 48. став 1. и члана 56. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 
54/11), Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 
4. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општи-
не Барајево: Немањи Стевановићу, са изборне листе ГГ 
„НАШЕ БАРАЈЕВО – РАДЕ СТЕВАНОВИЋ” са 4. мартом 
2016. године. 

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-6/2016-331, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници 
одржаној 4. марта 2016. године, на основу члана 43. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013 (исправ-
ка), 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон и 103/15), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 19. Статута Градске општине Барајево 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи 

и издаци Градске општине Барајево за 2016. годину, њего-
во извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских 
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средстава. Буџет Градске општине Барајево за 2016. годину 
састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 426.122.832,50
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему 425.422.832,50
- буџетска средства 425.241.781,00
- сопствени приходи 100.000,00
- донације 81.051,50
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 700.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 478.180.242,50
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 435.548.742,50
- текући буџетски расходи 434.667.691,00
- расходи из сопствених прихода 800.000,00
- донације 81.051,50
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 
чему: 42.631.500,00
- текући буџетски издаци 42.631.500,00
- издаци из сопствених прихода  
- донације  
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -52.057.410,00
Издаци за набавку финансијске имовине  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -52.057.410,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Процена суфицита (неутрошених средстава) из претходних 
година 52.057.410,00
Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика  
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 52.057.410,00

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Барајево утврђују 

се у следећим износима
Економска 
класифи-

кација   ОПИС
Буџет за 2016. 

годину
  I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 423.672.832,50
  1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 422.972.832,50

Економска 
класифи-

кација   ОПИС
Буџет за 2016. 

годину
  1.1 Класични приходи 421.756.144,50

711111   Порез на зараде 227.595.601,00
711147   Порез на земљиште 100.000,00
711120   Порез на приходе од самосталних делатности 23.200.000,00
713120   Порез на имовину 135.124.129,00
713311   Порез на наслеђе и поклон 772.844,00
713420   Порез на пренос апсолутних права 15.130.655,00

714431  
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 121.864,00

714513  
Комунална такса за коришћење моторних 
друмских и прикључних возила 11.290.000,00

714571   Комунална такса за држање животиња 60.000,00

716111  
Комунална такса за истицање фирме на послов-
ном простору 4.500.000,00

733152  
Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 74.794,00

733157  
Текући трансфери Градова у корист нивоа 
општина 6.257,50

741100   Камате 500.000,00

741531  
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 700.000,00

741532  
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 300.000,00

742251   Административне таксе 1.200.000,00
742351   Приходи органа управе 20.000,00
743350   Новчане казне 60.000,00
745151   Мешовити и неодређени приходи 1.000.000,00

  1.2 Наменски приходи 1.216.688,00

741534   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 900.000,00

742152   Приходи од закупа пословног простора 316.688,00

8 2 Примања од продаје нефинансијске имовине 700.000,00

823000   Примања од продаје робе за даљу продају 700.000,00

321 II
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 52.057.410,00

771.772 III
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДА-
ЦИЈУ РАСХОДА 2.350.000,00

745 IV
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА 100.000,00

    УКУПНО I+II+III+IV 478.180.242,50

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по основним наменама, утврђују се у Рачуну прихода и примања, 
расхода и издатака у следећим износима:

Ек
 клас ОПИС Средства из буџета

Издаци из осталих 
извора Укупна средства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 395.284.721,00 40.264.021,50 435.548.742,50
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 147.108.218,00 2.390.216,00 149.498.434,00

411 Плате и додаци запослених 111.558.377,00   111.558.377,00
412 Социјалани доприноси на терет послодавца 19.970.915,00   19.970.915,00
413 Накнаде у натури 540.000,00   540.000,00
414 Социјалана давања запосленима 6.136.926,00 2.350.000,00 8.486.926,00
415 Накнаде запосленима 5.700.000,00   5.700.000,00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 3.202.000,00 40.216,00 3.242.216,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 159.248.619,00 22.599.011,50 181.847.630,50

421 Стални трошкови 63.424.000,00 1.230.000,00 64.654.000,00
422 Трошкови путовања 500.000,00   500.000,00
423 Услуге по уговору 27.513.317,00 30.754,00 27.544.071,00
424 Специјализоване услуге 21.598.040,00 1.332.000,00 22.930.040,00
425 Текуће поправке и одржавање 36.982.376,00 20.000.000,00 56.982.376,00
426 Материјал 9.230.886,00 6.257,50 9.237.143,50
45 СУБВЕНЦИЈЕ 19.500.000,00   19.500.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 19.500.000,00   19.500.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 34.516.357,00 3.200.000,00 37.716.357,00

463 Трансфери осталим нивоима власти 19.450.000,00 3.200.000,00 22.650.000,00
465 Остале дотације и трансфери 15.066.357,00   15.066.357,00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 6.640.000,00 10.874.794,00 17.514.794,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.640.000,00 10.874.794,00 17.514.794,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 24.171.527,00 1.200.000,00 25.371.527,00
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Ек
 клас ОПИС Средства из буџета

Издаци из осталих 
извора Укупна средства

481 Дотације невладиним организацијама 16.141.527,00   16.141.527,00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 6.250.000,00   6.250.000,00
483 Новчана казна и пенали по решењу суда 1.740.000,00 1.200.000,00 2.940.000,00

484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других 
природних узрока 40.000,00   40.000,00

49 РЕЗЕРВЕ 4.100.000,00   4.100.000,00
499 Средства резерве 4.100.000,00   4.100.000,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27.607.060,00 15.024.440,00 42.631.500,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 25.607.060,00 15.024.440,00 40.631.500,00

511 Зграде и грађевински објекти 21.778.000,00 15.024.440,00 36.802.440,00
512 Машине и опрема 3.629.060,00   3.629.060,00
515 Софтвер 200.000,00   200.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.000.000,00   2.000.000,00

541 Земљиште 2.000.000,00   2.000.000,00
  УКУПНИ РАСХОДИ 422.891.781,00 55.288.461,50 478.180.242,50

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра

Назив Средства из буџета
Средства из 

осталих извора Укупна средстваПрограм

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6
1101   Програм 1. Локални развој и просторно планирање 1.400.000,00 1.424.440,00 2.824.440,00

  1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 1.400.000,00 1.424.440,00 2.824.440,00
0601   Програм 2. Комунална делатност 94.218.000,00 10.000.000,00 104.218.000,00

  0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање 5.600.000,00 10.000.000,00 15.600.000,00
  0601-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање и коришћење пијаца 500.000,00   500.000,00
  0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена 1.500.000,00   1.500.000,00
  0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила 4.700.000,00   4.700.000,00
  0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета 47.100.000,00   47.100.000,00
  0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 13.480.000,00   13.480.000,00
  0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге 21.338.000,00   21.338.000,00

0101   Програм 5. Развој пољопривреде 3.000.000,00   3.000.000,00
  0101-1001 ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите 400.000,00   400.000,00
  0101-1002 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 2.300.000,00   2.300.000,00
  0101-1003 ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама 300.000,00   300.000,00

0401   Програм 6. Заштита животне средине 624.000,00   624.000,00

  0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних 
вредности 624.000,00   624.000,00

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 21.500.000,00 20.000.000,00 41.500.000,00
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева 21.500.000,00 20.000.000,00 41.500.000,00

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 3.000.000,00   3.000.000,00
  2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа 3.000.000,00   3.000.000,00

2002   Програм 9. Основно образовање 20.950.000,00   20.950.000,00
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 2.000.000,00   2.000.000,00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 12.000.000,00   12.000.000,00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 6.300.000,00   6.300.000,00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку 350.000,00   350.000,00
  2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први” 300.000,00   300.000,00

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 1.540.000,00 10.874.794,00 12.414.794,00
  0901-0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 1.540.000,00 74.794,00 1.614.794,00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и расподела пакета грађевинског материјала”   10.800.000,00 10.800.000,00

1201   Програм 13. Развој културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
  1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 21.110.000,00 3.600.000,00 24.710.000,00

  1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удру-
жењима и савезима 7.010.000,00   7.010.000,00

  1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 2.100.000,00   2.100.000,00

  1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре 12.000.000,00 3.600.000,00 15.600.000,00
0602   Програм 15. Локална самоуправа 236.663.781,00 7.739.227,50 244.403.008,50

  0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 209.020.964,00 2.139.227,50 211.160.191,50

  0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице 8.855.000,00 2.400.000,00 11.255.000,00
  0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво 6.615.500,00   6.615.500,00
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 2.000.000,00   2.000.000,00

  0602-1005
ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на подручју Градске општине Барајево 
- Комплексна геолошка карта (КГК-10) 500.000,00   500.000,00

  0602-1006
Пројекат „Јачање образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава на 
територији ГО Барајево” 600.000,00   600.000,00

  0602-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево ‚‘   3.200.000,00 3.200.000,00
  0602-1008 ПРОЈЕКАТ ‚‘Финансирање верских заједница” 2.000.000,00   2.000.000,00
  0602-1009 Пројекат ‚‘Општинска изборна комисија” 4.672.317,00   4.672.317,00
  0602-1010 ПРОЈЕКАТ ‚‘Инвестиционо одржавање Инфо центра - улаз и шалтер сала” 2.400.000,00   2.400.000,00

  УКУПНИ РАСХОДИ 422.891.781,00 55.288.461,50 478.180.242,50
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Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та у износу од 52.057.410,00 динара из члана 1. ове одлуке 
планирано је да се обезбеде из процењеног суфицита (не-
утрошених средстава) из претходних година у износу од 
52.057.410,00 динара.

Члан 4.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у изно-

су од 1.160.000,00 динара. Председник општине одлучује о 
коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене 
утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систе-
му, на предлог органа управе надлежног за финансије.

Члан 5.
Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укуп-

ном износу од 2.940.000,00 динара. Председник општине 
одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, 
за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџет-
ском систему на предлог органа управе надлежног за фи-
нансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Члан 8. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 

2016. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 

478.180.242,50 динара, а формирана су приходима и при-
мањима из следећих извора:

1. Tекући приходи у износу од 422.891.781,00 дина-
ра – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања која припадају граду, од-
носно градским општинама у 2016. години. 

2. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 
општина – извор финансирања 07, у износу од 74.794,00 
динара распоређују се у оквиру раздела 3, програм 0901 Со-
цијална и дечија заштита, програмска активност 0901-0001 
Социјалне помоћи, функција 090, економска класификација 
472, за исплату једнократних помоћи по решењима Комеса-
ријата за избеглице и миграције Републике Србије.

3. Текући трансфери Градова у корист нивоа општина у 
износу од 6.257,50 динара – извор финансирања 07, распо-
ређују се у оквиру Раздела 3, програм 0602 – Локална само-
управа, програмска активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 130, 
економска класификација 426, за покриће дела трошкова 
изласка службеног лица на терен ради закључења брака.

4. Процењени вишак прихода наменског карактера из 
ранијих година утврђен у износу од 16.057.410,00 динара – 
извор финансирања 13, распоређује се за следеће намене:

– средства у износу од 10.800.000,00 динара распо-
ређују се у оквиру раздела 3, програм 0901 Социјална и 
дечија заштита, пројекат 0901 - 1001 Набавка и расподела 
пакета грађевинског материјала, функција 090, економска 
класификација 472, за набавку пакета грађевинског ма-
теријала за решавање стамбених потреба избеглица које 
имају пребивалиште/боравиште на територији општине 
Барајево.

– средства у износу од 3.200.000,00 динара распоређују 
се у оквиру оквиру Раздела 3, програм 0602 – Локална са-
моуправа, пројекат 0602-1007 „Побољшање безбедности 
саобраћаја на територији ГО Барајево”, функција180, еко-
номска класификација 463, за побољшање безбедности са-
обраћаја на територији општине Барајево,

– средства у износу од 1.424.440,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.1,програм 1101 – Локални развој 
и просторно планирање, програмска активност 1101-0001 
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, за фи-
нансирање израде детаљног урбанистичког плана за градску 
општину Барајево, као и за побољшање услова становања,

– средства у износу од 562.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 0602 – Локална само-
управа, програмска активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 620, 
економска класификација 424, на име накнаде трошкова 
насталих услед штете изазване мајском елементарном непо-
годом – поплаве,

– средства у износу од 40.216,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130, економска 
класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи, за 
покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта;

– средства у износу од 30.754,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за покриће трошко-
ва рада Комисије за повраћај земљишта.

5. Процењени нераспоређени вишак прихода из претхо-
дне године у износу од 36.000.000,00 динара – извор финан-
сирања 13, распоређује се за следеће намене:

– средства у износу од 10.000.000,00 динара распоређују 
се у оквиру раздела 3, глава 3.1,програм 0601 – Комунална 
делатност, програмска активност 0601-0001 Водоснабде-
вање, функција 630, економска класификација 511;

– средства у износу од 20.000.000,00 динара распоређују 
се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 0701 – Путна ин-
фраструктура, програмска активност 0701-0002 Одржавање 
путева, функција 620, економска класификација 425;

– средства у износу од 3.600.000,00 динара распоређују 
се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 1301 – Развој спор-
та и омладине, програмска активност 1301-0003 Одржавање 
спортске инфраструктуре, функција 620, економска класи-
фикација 511;

– средства у износу од 1.200.000,00 динара распоређују 
се оквиру раздела 3, глава 3.2,програм 0602 – Локална само-
управа, програмска активност 0602-0002 Месне заједнице, 
функција 160, економска класификација 421;

– Средства у износу од 1.200.000,00 динара распоређују 
се у оквиру раздела 3, глава 3.2,програм 0602 – Локална са-
моуправа, програмска активност 0602-0002 Месне заједни-
це, функција 160, економска класификација 483.

6. Сопствени приходи индиректних корисника у износу 
од 800.000,00 динара – извор финансирања 04 распоређују 
се за следеће намене:

– средства у износу од 30.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, 
програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе, Функција 860, економска класификација 
421 – Стални трошкови;

– средства у износу од 770.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, 
програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе, Функција 860, економска класификација 
424 – Специјализоване услуге.
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7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 2.350.000,00 динара – Извор финансирања 03.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака и то:

Раздео
Гла-
ва

Програм-
ска класи-
фикација

Функ-
ција

Еко-
номска 

класифи-
кација

Извор 
финан. ОПИС  Приходи из буџета 01 Укупни издаци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) 4.162.000,00 4.162.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 745.177,00 745.177,00

414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене 130.000,00 130.000,00

416 Награде, бонуси и остали расходи 300.000,00 300.000,00

423 Услуге по уговору 4.273.000,00 4.273.000,00

465 Остале дотације и трансфери 640.000,00 640.000,00

481

Дотације невладиним организацијама Ова апропријација 
користиће се за: - финансирање редовног рада политичких 
партија у износу од 439.000,00 динара - финансирање 
трошкова изборне кампање политичких субјеката у износу 
од 292.527,00 динара 731.527,00 731.527,00

Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета 11.181.704,00 11.181.704,00

Укупно за функцију 110 11.181.704,00 11.181.704,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 11.181.704,00 11.181.704,00

Укупно за програмску активност 0602-0001 11.181.704,00 11.181.704,00

0602-1009 Пројекат ‚‘Општинска изборна комисија”

160 Опште јавне услуге некласификовене на другом месту

416 Награде, бонуси и остали расходи 2.000.000,00 2.000.000,00

421 Стални трошкови 50.000,00 50.000,00

423 Услуге по уговору 2.572.317,00 2.572.317,00

426 Материјал 50.000,00 50.000,00

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 4.672.317,00 4.672.317,00

Укупно за функцију 160 4.672.317,00 4.672.317,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1009:

01 Приходи из буџета 4.672.317,00 4.672.317,00

Укупно за пројекат 0602-1009 4.672.317,00 4.672.317,00

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета 15.854.021,00 15.854.021,00

Укупно за програм 15 15.854.021,00 15.854.021,00

Извори финансирања за раздео 01:

01 Приходи из буџета 15.854.021,00 15.854.021,00

Укупно за раздео 01 15.854.021,00 15.854.021,00

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)
 

22.300.000,00 
 

 22.300.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  3.991.700,00  3.991.700,00 

414 Социјална давања запосленима  300.000,00  300.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене  500.000,00  500.000,00 
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423 Услуге по уговору  3.100.000,00  3.100.000,00 

465 Остале дотације и трансфери  2.950.000,00  2.950.000,00 

484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен-
тарних непогода 

 
 40.000,00 

 
 40.000,00 

49911 Средства сталне резерве  1.160.000,00  1.160.000,00 

49912 Средства текуће резерве  2.940.000,00  2.940.000,00 

Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета  37.281.700,00  37.281.700,00 

Укупно за функцију 110  37.281.700,00  37.281.700,00 

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета  37.281.700,00  37.281.700,00 

Укупно за програмску активност 0602-0001  37.281.700,00  37.281.700,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета  37.281.700,00  37.281.700,00 

Укупно за програм 15  37.281.700,00  37.281.700,00 

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета  37.281.700,00  37.281.700,00 

Укупно за раздео 2  37.281.700,00  37.281.700,00 

3 ОПШТИНСКА УПРАВА

0101 ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-1001
ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне 
заштите

421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге  400.000,00  400.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета  400.000,00  400.000,00 

Укупно за функцију 421  400.000,00  400.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0101-1001:

01 Приходи из буџета  400.000,00  400.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1001  400.000,00  400.000,00 

0101-1002 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

421 Пољопривреда

481 Дотације невладиним организацијама  2.300.000,00  2.300.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета  2.300.000,00  2.300.000,00 

Укупно за функцију 421  2.300.000,00  2.300.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0101-1002:

01 Приходи из буџета  2.300.000,00  2.300.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1002  2.300.000,00  2.300.000,00 

0101-1003
ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и 
изложбама

421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета  300.000,00  300.000,00 

Укупно за функцију 421  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0101-1003:

01 Приходи из буџета  300.000,00  300.000,00 

Укупно за пројекат 0101-1003  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за Програм 5:

01 Приходи из буџета  3.000.000,00  3.000.000,00 

Укупно за програм 5  3.000.000,00  3.000.000,00 

0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0011
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и 
погребне услуге

620 Развој заједнице
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451

Субвенције јавним нефинансијским предузећимa - Ова 
апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП ‚‘10.
Октобар” за покриће губитка насталог приликом одржа-
вања гробаља и обављања погребних услуга  6.000.000,00  6.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  6.000.000,00  6.000.000,00 

Укупно за функцију 620  6.000.000,00  6.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета  6.000.000,00  6.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0011  6.000.000,00  6.000.000,00 

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге

620 Развој заједнице

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова 
апропријација користиће се за : - Текуће субвенције ЈКП 
‚‘10. Октобар” у износу од 1.500.000,00 динара за покриће 
трошкова закупа Црвеном крсту - Текуће субвенције ЈКП 
‚‘10.Октобар” у износу од 12.000.000,00 динара за покриће 
губитка насталог приликом изношења смећа  13.500.000,00  13.500.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  13.500.000,00  13.500.000,00 

Укупно за функцију 620  13.500.000,00  13.500.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета  13.500.000,00  13.500.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0014  13.500.000,00  13.500.000,00 

Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета  19.500.000,00  19.500.000,00 

Укупно за програм 2  19.500.000,00  19.500.000,00 

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

130 Опште услуге 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)
 

 65.166.025,00 
 

 65.166.025,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  11.664.702,00  11.664.702,00 

413 Накнаде у натури  450.000,00  450.000,00 

414 Социјална давања запосленима  4.700.000,00  1.500.000,00  6.200.000,00 

415 Накнаде за запослене ( превоз)  4.000.000,00  4.000.000,00 

416 Награде, бонуси и остали расходи  750.000,00  40.216,00  790.216,00 

421 Стални трошкови  8.160.000,00  8.160.000,00 

422 Трошкови путовања  400.000,00  400.000,00 

423 Услуге по уговору  12.800.000,00  30.754,00  12.830.754,00 

424

Специјализоване услуге -ова апропријација користиће се 
за - Специјализоване услуге у оквиру редовне делатности 
у износу од 1.530.000,00 динара - извршење Решења кому-
налне инспекције 2.500.000,00 динара - извршење Решења 
грађевинске инспекције 600.000,00 динара  4.630.000,00  4.630.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме  2.300.000,00  2.300.000,00 

426 Материјал  5.610.000,00  6.257,50  5.616.257,50 

465 Остале дотације и трансфери  8.763.455,00  8.763.455,00 

482 Порези и обавезне таксе  1.615.000,00  1.615.000,00 

483 Новчане казне по решењу суда  1.500.000,00  1.500.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  1.100.000,00  1.100.000,00 

512 Машине и опрема  2.000.000,00  2.000.000,00 

515 Софтвери  200.000,00  200.000,00 

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета  135.809.182,00  135.809.182,00 

03 Социјални доприноси  1.500.000,00  1.500.000,00 

07 Остали извори  6.257,50  6.257,50 

13 Вишак прихода  70.970,00  70.970,00 

Укупно за функцију 130  135.809.182,00  1.577.227,50  137.386.409,50 
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Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета  135.809.182,00  135.809.182,00 

03 Социјални доприноси  1.500.000,00  1.500.000,00 

07 Остали извори  6.257,50  6.257,50 

13 Вишак прихода  70.970,00  70.970,00 

Укупно за програмску активност 0602-0001  135.809.182,00  1.577.227,50  137.386.409,50 

0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

130 Извршни и законодавни органи 

481

Дотације невладиним организацијама -дотације невлади-
ним организацијама и удружењима грађана у износу од 
2.000.000,00 динара  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 

Укупно за функцију 110  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1001:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1001  2.000.000,00  2.000.000,00 

0602-1005

ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на подручју 
Градске општине Барајево - Комплексна геолошка карта 
(КГК-10)

130 Опште услуге 

424 Специјализоване услуге  500.000,00  500.000,00 

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

Укупно за функцију 130  500.000,00  500.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1005:

01 Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1005  500.000,00  500.000,00 

0602-1006
Пројекат „Јачање образовне структуре чланова пољопри-
вредних газдинстава на територији ГО Барајево”

180
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти

463 Трансфери осталим нивоима власти  600.000,00  600.000,00 

Извори финансирања за функцију 180:

01 Приходи из буџета  600.000,00  600.000,00 

Укупно за функцију 180  600.000,00  600.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1006:

01 Приходи из буџета  600.000,00  600.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1006  600.000,00  600.000,00 

0602-1007
ПРОЈЕКАТ „Побољшање безбедности саобраћаја на тери-
торији ГО Барајево”

180
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти

463 Трансфери осталим нивоима власти  3.200.000,00  3.200.000,00 

Извори финансирања за функцију 180:  - 

13 Вишак прихода  3.200.000,00  3.200.000,00 

Укупно за функцију 180  3.200.000,00  3.200.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1007:  - 

13 Вишак прихода  3.200.000,00  3.200.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1007  3.200.000,00  3.200.000,00 

0602-1008 ПРОЈЕКАТ „Финансирање верских заједница”

860  Рекреација, спорт, култура и вере

481 Дотације невладиним организацијама  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 

Укупно за функцију 860  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1008:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 
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Укупно за пројекат 0602-1008  2.000.000,00  2.000.000,00 

0602-1010
ПРОЈЕКАТ „Инвестиционо одржавање Инфо центра - улаз 
и шалтер сала”

130 Опште услуге 

511 Зграде и грађевински објекти  2.400.000,00  2.400.000,00 

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за функцију 130  2.400.000,00  2.400.000,00 

Извори финансирања за пројекат 0602-1010:

01 Приходи из буџета  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за пројекат 0602-1010:  2.400.000,00  2.400.000,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета  143.309.182,00  143.309.182,00 

03 Социјални доприноси  1.500.000,00  1.500.000,00 

07 Остали извори  6.257,50  6.257,50 

13 Вишак прихода  3.270.970,00  3.270.970,00 

Укупно за програм 15  143.309.182,00  4.777.227,50  148.086.409,50 

0901 ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901 -0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ова апроприја-
ција користиће се за исплату : - једнократне помоћи у 
износу од 1.460.000,00 динара -накнада из буџета у случају 
смрти у износу од 80.000,00 динара 

 

 1.540.000,00 

 

 74.794,00 

 

 1.614.794,00 

Извори финансирања за функцију 090 :

01 Приходи из буџета  1.540.000,00  1.540.000,00 

07 Остали извори  74.794,00  74.794,00 

Укупно за функцију 090  1.540.000,00  74.794,00  1.614.794,00 

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета  1.540.000,00  1.540.000,00 

07 Остали извори  74.794,00  74.794,00 

Укупно за програмску активност 0901-0001  1.540.000,00  74.794,00  1.614.794,00 

0901-1001
ПРОЈЕКАТ „Набавка и расподела пакета грађевинског 
материјала”

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за функцију 090 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1001:

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за пројекат 0901-1001 10.800.000,00 10.800.000,00

Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета  1.540.000,00  1.540.000,00 

07 Остали извори  74.794,00  74.794,00 

13 Вишак прихода 10.800.000,00 10.800.000,00

Укупно за програм 9  1.540.000,00 10.874.794,00 12.414.794,00

1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спорт-
ским организацијама, удружењима и савезима

860
 Рекреација, спорт, култура и вере
 

481 Дотације невладиним организацијама  7.010.000,00  7.010.000,00 

Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета  7.010.000,00  7.010.000,00 

Укупно за функцију 860  7.010.000,00  7.010.000,00 
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Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета  7.010.000,00  7.010.000,00 

Укупно за програмску активност 1301-0001  7.010.000,00  7.010.000,00 

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, 
предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури

860
 Рекреација, спорт, култура и вере
 

481 Дотације невладиним организацијама  2.100.000,00  2.100.000,00 

Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета  2.100.000,00  2.100.000,00 

Укупно за функција 860  2.100.000,00  2.100.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:

01 Приходи из буџета  2.100.000,00  2.100.000,00 

Укупно за програмску активност 1301-0002  2.100.000,00  2.100.000,00 

Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета  9.110.000,00  9.110.000,00 

Укупно за програм 14  9.110.000,00  9.110.000,00 

2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшкол-
ских установа 

911  Предшколско образовање

463 Трансфери осталим нивоима власти  3.000.000,00  3.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 911:

01 Приходи из буџета  3.000.000,00  3.000.000,00 

Укупно за функција 911  3.000.000,00  3.000.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01 Приходи из буџета  3.000.000,00  3.000.000,00 

Укупно за програмску активност 2001-0001  3.000.000,00  3.000.000,00 

Извори финансирања за Програм 8:

01 Приходи из буџета  3.000.000,00  3.000.000,00 

Укупно за програм 8  3.000.000,00  3.000.000,00 

2002 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти  200.000,00  200.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1.800.000,00  1.800.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 

Укупно за функцију 950  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за пројекат 2002-1001:

01 Приходи из буџета  2.000.000,00  2.000.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1001  2.000.000,00  2.000.000,00 

2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти  12.000.000,00  12.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

Укупно за функцију 950  12.000.000,00  12.000.000,00 

Извори финансирања за пројекат 2002-1002:

01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1002  12.000.000,00  12.000.000,00 

2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти  3.000.000,00  3.000.000,00 
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472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апроприја-
ција користиће се за -покриће трошкова превоза ученика 
основних школа у износу од 2.900.000,00 динара - покриће 
трошкова превоза категоризоване деце и њихових пратила-
ца у износу од 400.000,00 динара  3.300.000,00  3.300.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  6.300.000,00  6.300.000,00 

Укупно за функцију 950  6.300.000,00  6.300.000,00 

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:

01 Приходи из буџета  6.300.000,00  6.300.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1003  6.300.000,00  6.300.000,00 

2002-1006
ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску 
библиотеку

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти  350.000,00  350.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  350.000,00  350.000,00 

Укупно за функцију 950  350.000,00  350.000,00 

Извори финансирања за пројекат 2002-1006:

01 Приходи из буџета  350.000,00  350.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1006  350.000,00  350.000,00 

2002-1007 ПРОЈЕКАТ „За првака пакет први”

950 Образовање које није дефинисано нивоом

463 Трансфери осталим нивоима власти  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за функцију 950:

01 Приходи из буџета  300.000,00  300.000,00 

Укупно за функцију 950  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за пројекат 2002-1007:

01 Приходи из буџета  300.000,00  300.000,00 

Укупно за пројекат 2002-1007  300.000,00  300.000,00 

Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета  20.950.000,00  20.950.000,00 

Укупно за програм 9  20.950.000,00  20.950.000,00 

Извори финансирања за раздео 3:

01 Приходи из буџета  200.409.182,00  200.409.182,00 

03 Социјални доприноси  1.500.000,00  1.500.000,00 

07 Остали извори  81.051,50  81.051,50 

13 Вишак прихода 14.070.970,00  14.070.970,00 

Укупно за раздео 3  200.409.182,00 15.652.021,50  216.061.203,50 

3.1
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом 
животне средине и природних вредности

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  624.000,00  624.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  624.000,00  624.000,00 

Функција 620  624.000,00  624.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета  624.000,00  624.000,00 

Укупно за програмску активност 0401-0001  624.000,00  624.000,00 

Извори финансирања за Програм 6:

01 Приходи из буџета  624.000,00  624.000,00 

Укупно за програм 6  624.000,00  624.000,00 

0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање
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630 Водоснабсевање

424 Специјализоване услуге  600.000,00  600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  3.000.000,00  10.000.000,00  13.000.000,00 

541 Земљиште  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 630:

01 Приходи из буџета  5.600.000,00  5.600.000,00 

13 Вишак прихода  10.000.000,00  10.000.000,00 

Укупно за функцију 630  5.600.000,00  10.000.000,00  15.600.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:

01 Приходи из буџета  5.600.000,00  5.600.000,00 

13 Вишак прихода  10.000.000,00  10.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0001  5.600.000,00  10.000.000,00  15.600.000,00 

0601-0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање и 
коришћење пијаца

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  500.000,00  500.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

Укупно за функцију 620  500.000,00  500.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:

01 Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0007  500.000,00  500.000,00 

0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  1.500.000,00  1.500.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  1.500.000,00  1.500.000,00 

Укупно за функцију 620  1.500.000,00  1.500.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:

01 Приходи из буџета  1.500.000,00  1.500.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0008  1.500.000,00  1.500.000,00 

0601-0009
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање 
зеленила

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  3.500.000,00  3.500.000,00 

426 Материјал  1.200.000,00  1.200.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  4.700.000,00  4.700.000,00 

Укупно за Функцију 620  4.700.000,00  4.700.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

01 Приходи из буџета  4.700.000,00  4.700.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0009  4.700.000,00  4.700.000,00 

0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета

640 Улична расвета

421 Стални трошкови  43.000.000,00  43.000.000,00 

424 Специјализоване услуге  600.000,00  600.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  3.500.000,00  3.500.000,00 

Извори финансирања за функцију 640:

01 Приходи из буџета  47.100.000,00  47.100.000,00 

Укупно за Функцију 640  47.100.000,00  47.100.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

01 Приходи из буџета  47.100.000,00  47.100.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0010  47.100.000,00  47.100.000,00 

0601-0011
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и 
погребне услуге

620 Развој заједнице 
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424 Специјализоване услуге  480.000,00  480.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  5.000.000,00  5.000.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  2.000.000,00  2.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  7.480.000,00  7.480.000,00 

Укупно за функцију 620  7.480.000,00  7.480.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета  7.480.000,00  7.480.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0011  7.480.000,00  7.480.000,00 

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге

620 Развој заједнице 

421 Стални трошкови  1.600.000,00  1.600.000,00 

424 Специјализоване услуге  680.000,00  680.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  4.630.000,00  4.630.000,00 

426 Материјал  200.000,00  200.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  578.000,00  578.000,00 

512 Машине и опрема  150.000,00  150.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  7.838.000,00  7.838.000,00 

Укупно за Функцију 620  7.838.000,00  7.838.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета  7.838.000,00  7.838.000,00 

Укупно за програмску активност 0601-0014  7.838.000,00  7.838.000,00 

Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета  74.718.000,00  74.718.000,00 

13 Вишак прихода  10.000.000,00  10.000.000,00 

Укупно за програм 2  74.718.000,00  10.000.000,00  84.718.000,00 

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

 620 Развој заједнице 

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)
 

 10.200.403,00 
 

 10.200.403,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  1.825.194,00  1.825.194,00 

413 Накнаде у натури  90.000,00  90.000,00 

414 Социјална давања запосленима  541.926,00  541.926,00 

415 Накнаде за запослене  420.000,00  420.000,00 

416 Награде, бонуси и остали расходи  152.000,00  152.000,00 

421 Стални трошкови  1.039.000,00  1.039.000,00 

423 Услуге по уговору  2.673.000,00  2.673.000,00 

424 Специјализоване услуге  -  562.000,00  562.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  340.000,00  340.000,00 

426 Материјал  833.000,00  833.000,00 

465 Остале дотације и трансфери  1.377.503,00  1.377.503,00 

482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом  4.510.000,00  4.510.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова  40.000,00  40.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  500.000,00  500.000,00 

512 Машине и опрема  206.352,00  206.352,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  24.748.378,00  24.748.378,00 

13 Вишак прихода  562.000,00  562.000,00 

Укупно за функцију 620  24.748.378,00  562.000,00  25.310.378,00 

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета  24.748.378,00  24.748.378,00 

13 Вишак прихода  562.000,00  562.000,00 
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Укупно за програмску активност 0602-0001  24.748.378,00  562.000,00  25.310.378,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета  24.748.378,00  24.748.378,00 

13 Вишак прихода  562.000,00  562.000,00 

Укупно за програм 15  24.748.378,00  562.000,00  25.310.378,00 

0701 ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  1.500.000,00  1.500.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање  20.000.000,00  20.000.000,00  40.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  21.500.000,00  21.500.000,00 

13 Вишак прихода  20.000.000,00  20.000.000,00 

Укупно за Функцију 620  21.500.000,00  20.000.000,00  41.500.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета  21.500.000,00  21.500.000,00 

13 Вишак прихода  20.000.000,00  20.000.000,00 

Укупно за програмску активност 0701-0002  21.500.000,00  20.000.000,00  41.500.000,00 

Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета  21.500.000,00  21.500.000,00 

13 Вишак прихода  20.000.000,00  20.000.000,00 

Укупно за програм 7  21.500.000,00  20.000.000,00  41.500.000,00 

1101
ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛА-
НИРАЊЕ

1101-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно и 
урбанистичко планирање

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  600.000,00  600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  800.000,00  1.424.440,00  2.224.440,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  1.400.000,00  2.824.440,00 

13 Вишак прихода  1.424.440,00  1.424.440,00 

Укупно за функцију 620  1.400.000,00  1.424.440,00  2.824.440,00 

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета  1.400.000,00  1.400.000,00 

13 Вишак прихода  1.424.440,00  1.424.440,00 

Укупно за програмску активност 1101-0001  1.400.000,00  1.424.440,00  2.824.440,00 

Извори финансирања за Програм1:

01 Приходи из буџета  1.400.000,00  -  1.400.000,00 

13 Вишак прихода  1.424.440,00  1.424.440,00 

Укупно за програм 1  1.400.000,00  1.424.440,00  2.824.440,00 

1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфра-
структуре

620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге  600.000,00  600.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти  11.400.000,00  3.600.000,00  15.000.000,00 

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

13 Вишак прихода  3.600.000,00  3.600.000,00 

Укупно за Функцију 620  12.000.000,00  3.600.000,00  15.600.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:

01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

13 Вишак прихода  3.600.000,00  3.600.000,00 

Укупно за програмску активност 1301-0003  12.000.000,00  3.600.000,00  15.600.000,00 

Извори финансирања за Програм 14:
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01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

13 Вишак прихода  3.600.000,00  3.600.000,00 

Укупно за програм 14  12.000.000,00  3.600.000,00  15.600.000,00 

Извори финансирања за главу 3.1 :

01 Приходи из буџета  134.990.378,00  134.990.378,00 

13 Вишак прихода  35.586.440,00  35.586.440,00 

Укупно за главу 3.1  134.990.378,00  35.586.440,00  170.576.818,00 

3.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421 Стални трошкови  8.195.000,00  1.200.000,00  9.395.000,00 

424 Специјализоване услуге  150.000,00  150.000,00 

426 Материјал  250.000,00  250.000,00 

482 Порези и обавезне таксе  10.000,00  10.000,00 

483 Новчане казне по решењу суда  200.000,00  1.200.000,00  1.400.000,00 

512 Машине и опрема  50.000,00  50.000,00 

Извори финансирања за функцију 160 :

01 Приходи из буџета  8.855.000,00  8.855.000,00 

13 Вишак прихода  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за функција 160  8.855.000,00  2.400.000,00  11.255.000,00 

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета  8.855.000,00  8.855.000,00 

13 Вишак прихода  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за програмску активност 0602-0002  8.855.000,00  2.400.000,00  11.255.000,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета  8.855.000,00  8.855.000,00 

13 Вишак прихода  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за програм 15  8.855.000,00  2.400.000,00  11.255.000,00 

Извори финансирања за главу 3.2 :

01 Приходи из буџета  8.855.000,00  8.855.000,00 

13 Вишак прихода  2.400.000,00  2.400.000,00 

Укупно за главу 3.2  8.855.000,00  2.400.000,00  11.255.000,00 

3.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО”

1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних 
установа културе

860 Рекреација, спорт, култура и вере

411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде)  5.229.949,00  5.229.949,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  938.642,00  938.642,00 

414 Социјална давања запосленима  295.000,00  850.000,00  295.000,00 

415 Накнаде за запослене  450.000,00  450.000,00 

421 Стални трошкови  1.380.000,00  30.000,00  1.410.000,00 

423 Услуге по уговору  2.075.000,00  2.075.000,00 

424 Специјализоване услуге  4.414.040,00  770.000,00  5.184.040,00 

425 Текуће поправке и одржавање  1.212.376,00  1.212.376,00 

426 Материјал  887.886,00  887.886,00 

465 Остале дотације и трансфери  685.399,00  685.399,00 

482 Порези и обавезне таксе  95.000,00  95.000,00 

512 Машине и опрема  1.222.708,00  1.222.708,00 

Извори финансирања за функцију 860 :

01 Приходи из буџета  18.886.000,00  18.886.000,00 

03 Социјални доприноси  850.000,00  850.000,00 

04 Сопствени приходи  800.000,00  800.000,00 

Укупно за функцију 860  18.886.000,00  1.650.000,00  20.536.000,00 
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Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета  18.886.000,00  20.536.000,00 

03 Социјални доприноси  850.000,00  850.000,00 

04 Сопствени приходи  800.000,00  800.000,00 

Укупно за програмску активност 1201-0001 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 18.886.000,00 20.536.000,00

03 Социјални доприноси 850.000,00 850.000,00

04 Сопствени приходи 800.000,00 800.000,00

Укупно за програм 13 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

Извори финансирања за главу 3.3:

01 Приходи из буџета 18.886.000,00 18.886.000,00

03 Социјални доприноси 850.000,00 850.000,00

04 Сопствени приходи 800.000,00 800.000,00

Укупно за главу 3.3 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

Извори финансирања за раздео 03:

01 Приходи из буџета  363.140.560,00  363.140.560,00 

03 Социјални доприноси  2.350.000,00  2.350.000,00 

04 Сопствени приходи  800.000,00  800.000,00 

07 Остали извори  81.051,50  81.051,50 

13 Вишак прихода  52.057.410,00  52.057.410,00 

Укупно за Раздео 3  363.140.560,00  55.288.410,00  418.429.021,50 

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правоб-
ранилаштво

330 Судови

411 Плате и додаци запослених  4.500.000,00  4.500.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  805.500,00  805.500,00 

414 Социјална давања запосленима  100.000,00  100.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене  200.000,00  200.000,00 

422 Трошкови путовања  100.000,00  100.000,00 

423 Услуге по уговору  20.000,00  20.000,00 

424 Специјализоване услуге  20.000,00  20.000,00 

426 Материјал  200.000,00  200.000,00 

465 Остале дотације и трансфери  650.000,00  650.000,00 

482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом  20.000,00  20.000,00 

Извори финансирања за функцију 330:

01 Приходи из буџета  6.615.500,00  6.615.500,00 

Укупно за функцију 330  6.615.500,00  6.615.500,00 

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета  6.615.500,00  6.615.500,00 

Укупно за програмску активност 0602-0004  6.615.500,00  6.615.500,00 

Извори финансирања за Програм15:

01 Приходи из буџета  6.615.500,00  6.615.500,00 

Укупно за програм 15  6.615.500,00  6.615.500,00 

Извори финансирања за раздео 04:

01 Приходи из буџета  6.615.500,00  6.615.500,00 

Укупно за раздео 04  6.615.500,00  6.615.500,00 

Извори финансирања за Разделе 1+2+3+4

01 Приходи из буџета  422.891.781,00  422.891.781,00 

03 Социјални доприноси  2.350.000,00  2.350.000,00 

04 Сопствени приходи  800.000,00  800.000,00 

07 Остали извори  81.051,50  81.051,50 
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13 Вишак прихода 52.057.410,00  52.057.410,00 

Укупно за Разделе 1+2+3+4  422.891.781,00 55.288.461,50  478.180.242,50 

ПРОГРАМИ

1101 Укупно Програм 1 Локални развој и просторно планирање  1.400.000,00  1.424.440,00  2.824.440,00 

0601 Укупно Програм 2 Комунална делатност  94.218.000,00  10.000.000,00  104.218.000,00 

0101 Укупно Програм 5 развој пољопривреде  3.000.000,00  3.000.000,00 

0401 Укупно Програм 6 Заштита животне средине  624.000,00  624.000,00 

0701 Укупно Програм 7 Путна инфраструктура  21.500.000,00  20.000.000,00  41.500.000,00 

2001 Укупно Програм 8 Предшколско васпитање  3.000.000,00  3.000.000,00 

2002 Укупно Програм 9 Основно образовање  20.950.000,00  20.950.000,00 

0901 Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита  1.540.000,00 10.874.794,00  12.414.794,00 

1201 Укупно Програм 13 Развој културе  18.886.000,00  1.650.000,00  20.536.000,00 

1301 Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине  21.110.000,00  3.600.000,00  24.710.000,00 

0602 Укупно Програм 15 Локална самоуправа  236.663.781,00 7.739.227,50  244.403.008,50 

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ  422.891.781,00 55.288.461,50  478.180.242,50 

Члан 7.
Члан 10. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 422.891.781,00 динара и средства из осталих извора у износу од 55.288.461,50 

динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
Програм/програмска активност и 

пројекат
ЦИЉ Индикатор Вредност у 

базној години
Циљана вред-

ност 2016
Циљана 

вредност 
2017

Циљана 
вредност 

2018

Укупна сред-
ства

Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8

1101 Програм 1 ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

Повећање покривености 
територије планском доку-
ментацијом

Проценат покривености 
територије планском доку-
ментацијом

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.824.440,00

1101-0001 ПРОГРАМСКА АК-
ТИВНОСТ Стратешко, 
просторно и урбанистичко 
планирање

2.824.440,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Израда планске и урбанис-
тичке документације

1. Број усвојених планова 
генералне регулације у од-
носу на број предвиђених 

1 1 1 1 2.824.440,00

0601 Програм 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ

1. Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
комуналне делатности

1. Степен покривености ко-
рисника (домаћинства, ус-
танове, привредни субјекти 
и др.) услугама комуналне 
делатности

85 100 100 100 104.218.000,00

0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Водоснабдевање

15.600.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
водоснабдевања

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 
домаћинстава 

70 80 100 100 15.600.000,00

0601-0007 ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Уређивање,одржавање и 
коришћење пијаца

500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Адекватан квалитет пру-
жених услуга уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан 
број пијачних места 
предвиђених у складу са 
градском/општинском 
одлуком

160 170 180 180 500.000,00

0601-0008 Програмска активност 
Јавна хигијена

1.500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Максимална могућа 
покривеност насеља 
и територије услугама 
одржавања чистоће јавних 
површина

Степен покривености тери-
торије услугама одржавања 
чистоће јавно-прометних 
површина (број улица које 
се чисте у односу на укупан 
број улица у општини)

25,00% 30,00% 35,00% 35,00% 1.500.000,00

0601-0009 Програмска активност 
Уређивање и одржавање 
зеленила

4.700.000,00
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Максимална могућа 
покривеност насеља и те-
риторије услугама уређења 
и одржавања зеленила

Укупан број m2 јавних зеле-
них површина на којима се 
уређује и одржава зеленило

123.724 123.724 130.000 130.000 4.700.000,00

0601-0010 Програмска активност 
Јавна расвета

47.100.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Оптимална покривеност 
насеља и територије јавном 
расветом

Укупан број светиљки у 
односу на потребан

12.800 13.000 13.300 13.300 47.100.000,00

0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Одржавање гробаља 
и погребне услуге

13.480.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Обезбеђивање услова за 
обављање комуналних 
делатности

Висина буџетских средстава 
за субвенције

6.000.000,00 6.000.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Оптимална покривеност 
територије јединице локал-
не самоуправе одржавањем 
гробаља и погребним 
услугама

1. Број гробаља у општини 19 20 20 20 7.480.000,00

0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Остале комуналне 
услуге

21.338.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других кому-
налних потреба грађања

1. Остварени расходи за 
пружање осталих комунал-
них услуга

10.160.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других кому-
налних потреба грађања

Висина буџетских средстава 
за субвенције

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

0101 Програм 5 РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

1. Спровођење усвојене 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја 
на подручју локалне 
самоуправе 

1. Усвојени програми 
развоја пољопривреде и 
руралног развоја

1 3.000.000,00

0101-1001 ПРОЈЕКАТ Награда стре-
лцима у систему проти-
вградне заштите

400.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Материјална стимула-
ција лицима која су анга-
жована на противградним 
станицама

Број стрелаца 12 12 400.000,00

0101-1002 ПРОЈЕКАТ Финансирање 
невладиних организација

2.300.000,00

0101-1002 ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Подстицај и развој 
привредних делатности 
( пољопривреда) кроз 
финансирање пројеката 
невладиних организација 
са територије Општине 
Барајево

Број пројеката 2 3

2.300.000,00

Број удружења која учест-
вују на конкурсу

2 3

0101-1003 ПРОЈЕКАТ Посете 
пољопривредника сајмови-
ма и изложбама

300.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Организовње групних 
посета и праћење новина и 
научних достигнућа

Број одлазака 3 4 5 300.000,00

Број пољопривредника 100 130 150

0401 Програм 6 ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Испуњење обавеза у складу 
са законима у домену 
постојања стратешких и 
оперативних планова као и 
мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са акцио-
ним планом 

1 1 1 1 624.000,00

0401-0001 ПРОГРАМСКА АК-
ТИВНОСТ Управљање 
заштитом животне средине 
и природних вредности

624.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима у доме-
ну постојања стратешких и 
оперативних планова као и 
мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са акцио-
ним планом 

1 1 1 1 624.000,00

0701 Програм 7 ПУТНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

1. Развијеност инфраструк-
туре у контексту допри-
носа социо економском 
развоју

1. Дужина изграђених 
саобраћајница које су у на-
длежности општине (у км)

150 200 200 200 41.500.000,00
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0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Одржавање путева

41.500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Одржавање квали-
тета путне мреже кроз 
реконструкцију и редовно 
одржавање асфалтног 
покривача

Број километара санираних 
и/или реконструисаних 
путева

50 50 50 50 41.500.000,00

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ

Повећање обухвата деце 
предшколским васпитањем 
и образовањем

Број деце који је уписан у 
предшколске установе 

633 640 3.000.000,00

 Број уписане деце у односу 
на број укупно пријављене 
деце 

242/242

2001-0001 Програмска активност 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТА-
НОВА

3.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Унапређење квалитета 
предшколског образовања 
и васпитања 

1. број предшколских 
установа

6 6 3.000.000,00

2. број предшколских уста-
нова на којима ће се вршити 
радови

6 6

2002 Програм 9 ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

Број деце која су обухваћена 
основним образовањем 
(разложен по разредима и 
полу)

2.100 2.050 2.050 2.050

20.950.000,00

Број ученика који су уписа-
ли први разред у односу на 
број деце који је завршио 
четврти, тј. осми разред 

245/257 240/250 250/260 255/265

2. Унапређење доступности 
основног образовања деци 
из осетљивих група

1. Број деце са додатним 
образовним потребама 
који је укључен у редовне 
програме

14 14

2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и 
смештај ученика

2.000.000,00

2002-1001 ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Потпуна доступност 
основног образовања деци 
са сметњама у развоју

Број деце са сметњама у 
развоју на територији ГО 
Барајево која похађају 
основну школу

5 14 2.000.000,00

Број деце смештених у вас-
питно образовне установе 
за децу ометену у развоју

4 4

Број деце која користе 
услуге исхране 

1 6

2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке 
и одржавање школа

12.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Ефикасно и безбедно 
основно образовање и 
рационална употреба 
средстава

број школа на којима ће се 
вршити радови 

5 6 12.000.000,00

% буџета издвојен за текуће 
поравке и одржавање школа

2,35% 3%

2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 6.300.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. потпуна доступност 
основног образовања деци 
на удаљености већој од 4 
км од седишта школе

број деце која похађају 
основну школу

2.300 2.000 2.000 2.000

6.300.000,00

број деце која користе орга-
низовани превоз

170 165 165 165

1. потпуна доступност 
основног образовања деци 
са сметњама у развоју

број деце са сметњама у 
развоју на територји ГО Ба-
рајево која похађају основну 
школу

8 8

број пратилаца деце са 
сметњама у развоју

8 8

2002-1006 ПРОЈЕКАТ набавка књига 
за одличне ученике и школ-
ску библиотеку

350.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Мотивација ученика за 
постизање бољег успеха 
у школи

1. број деце са одличним 
успехом у основној школи

910 920

350.000,002. Квантитативан и квали-
тативан приступ школској 
литератури

1. укупан број корисника 
школске литературе

550 570
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2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака 
пакет први”

300.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Подизање свести о важ-
ности безбедног учешћа у 
саобраћају код ђака првака

1. Број ђака првака којима 
су уручени поклон пакети

240 250 300.000,00

0901

Програм 11 СОЦИЈАЛНА 
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

1. Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама 
обезбеђивањем мера мате-
ријалне подршке 

1. Број мера материјал-
не подршке грађанима 
предвиђених Одлуком о 
социјалној заштити 
% (или номинални износ) 
буџетских издвајања за 
мере материјалне подршке 
грађанима 

2 2 2 2 12.414.794,00

2. Број грађана/ки корисни-
ка мера материјалне подрш-
ке обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

105 110 115 120

0901-0001 Програмска активност 
Социјалне помоћи

1.614.794,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају 
посебно осетљивим со-
цијаним групама 

Број корисника једнократне 
новчане помоћи 

100 105 110 115 1.614.794,00

0901-1001 ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и рас-
подела пакета грађевинског 
материјала”

10.800.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Обезбеђивање подршке 
интеграције лица која су 
већ започела изградњу 
кућа или која поседују 
неусловну кућу погодну за 
адаптацију

број породица прималаца 
новчане помоћи за реша-
вање стамбених потреба

10

10.800.000,00

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛ-
ТУРЕ

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

Број манифестација у уста-
нови културе

80 85 90 95 20.536.000,00

Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су одржани

5.000 5.500 6.000 6.500

1201-0001 Програмска активност 
Функционисање локалних 
установа културе

20.536.000,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
БАРАЈЕВО

1. Подстицање развоја 
културе кроз јачање капа-
цитета установа културе

Проценат учешћа издвајања 
за културне програме у 
буџету установа културе 

26,17 23,83 23,83 23,83

20.536.000,00

Проценат учешћа трошкова 
зарада у буџету установа 
културе 

36,31 31,11 31,11 31,11

2. Унапређење ефикас-
ности установе културе

Број запослених у установи 
културе

9 9 9 9

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОР-
ТА И ОМЛАДИНЕ

1. Планско подстицање 
и креирање услова за 
бављење спортом за 
све грађане и грађанке 
општине

Број спортских организа-
ција преко којих се оства-
рује јавни интерес у области 
спорта

24 26 27 28

24.710.000,00Донешен Правилник о фи-
нансирању спорта у граду/
општини

да да да да

1301-0001 Програмска активност 
Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима

7.010.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Обезбеђивање услова 
за рад и унапређење 
капацитета спортских 
организација преко којих 
се остварује јавни интерес 
у области спорта у граду/
општини

Број посебних 
школских,годишњих про-
грама спортских органи-
зација финансираних од 
стране општине 

29 31 32 33 7.010.000,00

Број установа и организа-
ција у области спорта преко 
којих се остварује јавни 
интерес у области спорта

26 27 28 29
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1301-0002 Програмска активност 
Подршка предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој 
култури

2.100.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Унапређење предшкол-
ског, школског и рекреати-
вног спорта 

Просечан број спорт-
ских секција по школи у 
општини

12 13 14 15 2.100.000,00

Број објеката који је 
доступан за коришћење 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту 

19 19 19 19

Просечан број дана (или 
сати) у години када су 
постојећи објекти доступни 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту 

365 365 365 365

2. Унапређење рекреати-
вног спорта

Број програма којима се се 
реализују активности из 
рекреативног спорта

2 3 4 5

1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Одржавање спортске 
инфраструктуре

15.600.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење капаци-
тета спортских установа 
преко којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта у општини

 Број реновираних спорт-
ских терена

0 5 6 8 15.600.000,00

0602
Програм 15 ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
Града у складу надлежнос-
тима и пословима локалне 
самоуправе

1. Укупан износ буџет-
ских средстава опредељен 
Одлуком о обиму средстава 
за вршење послова града 
и градских општина и 
прихода који припадају 
граду,односно градским 
општинама

401.752.840,00 422.891.781,00 244.403.008,50

2. % учешћа буџетских 
прихода Градске општине 
Барајево у укупном обиму 
средстава градских општина

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

0602-0001 Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

211.160.191,50

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Обезбеђено континуи-
рано функционисање ор-
гана ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница скупштине 
општине

6 6 6 6 11.181.704,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Обезбеђено континуи-
рано функционисање ор-
гана ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница општинског 
већа

30 30 30 30 37.281.700,00

0602-0001

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Обезбеђено континуи-
рано функционисање ор-
гана ЈЛС и органа градске 
општине

Број остварених услуга 
градске/општинске управе 
(укупан број предмета који 
су у току, број решења, доз-
вола, потврда и других доку-
мената издатих физичким и 
правним лицима)

4.500 4.500 4.500 4.500

137.386.409,50

0602-0001

2. Унапређење и модерни-
зација рада управе ЈЛС и 
градске општине

Проценат буџета који се 
издваја за модернизацију 
рада управе (за прибављање 
рачунара и друге опреме за 
потребе унапређења рада 
управе

1,10% 1% 1% 1%

3. Ефикасна и економична 
набака опреме и мате-
ријала за потребе органа 
општине

Проценат спроведених 
поступака јавних набавки 

100% 100% 100% 100%

0602-0001 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Обезбеђено континуи-
рано функционисање ор-
гана ЈЛС и органа градске 
општине

Број остварених услуга 
(укупан број потврда и 
других докумената издатих 
физичким и правним 
лицима)

105 120 130 130

25.310.378,00

Проценат решениих 
предмета у календарској 
години (у законском року, 
ван законског рока)

85 85 90 90



Број 10 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. март 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВ-
НОСТ Месне заједнице

11.255.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница 

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

7,07% 1,00% 1,00% 1,00% 11.255.000,00

0602-0004 Програмска активност 
Општинско јавно правобра-
нилаштво

6.615.500,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО Заштита имовинских пра-

ва и интереса општине 

Број решених предмета у 
односу на укупан број пред-
мета на годишњем нивоу

110/150 120/200 130/220 150/250 6.615.500,00

Број правних мишљења која 
су дата органима општине , 
стручним службама и дру-
гим правним лицима чија 
имовинска и друга права 
заступа

80 90 100 120

0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање 
невладиних организација

2.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Унапређење и јачање 
сарадње општине са 
организацијама ОЦД кроз 
финансирање недостајућег 
дела средстава за раеали-
зацију програма којима се 
унапређује положај грађа-
на у свим областима

1. број удружења чији су 
програми финансирани

30 26 2.000.000,00

2. укупан број поднетих 
захтева за финансирање

45 40

0602-1005 ПРОЈЕКАТ Дигитализа-
ција катастра клизишта на 
подручју Градске општине 
Барајево - Комплексна 
геолошка карта (КГК-10)

500.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Ефикаснији, економич-
нији и правилнији рад 
грађевинске и комуналне 
инспекције, издавање 
информација о локацији, 
грађевиснких и употреб-
них дозвола

Број евидентирани (мапира-
них) нових клизишта

10 10 500.000,00

0602-1006 ПРОЈЕКАТ „Јачање 
образовне структуре 
чланова пољопривредних 
газдинстава на територији 
ГО Барајево”

600.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Подстицај пољопри-
вредним газдинствима да 
школују своје чланове у 
Средњој пољопривредној 
школи у Барајеву

Број ученика уписаних у 
Средњу пољопривредну 
школу у Барајеву 

117 120 600.000,00

0602-1007 ПРОЈЕКАТ „Побољшање 
безбедности саобраћаја на 
територији ГО Барајево”

3.200.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА 1. Унапређење квалитета 
знања из области са-
обраћајног васпитања

Број деце учесника еду-
кације

1.000 1.000 3.200.000,00

0602-1008 ПРОЈЕКАТ „Финансирање 
верских заједница”

2.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Помоћ у изградњи и опре-
мању храмова

Број храмова у изградњи 3 3 2.000.000,00

0602-1009 Пројекат „Општинска 
изборна комисија”

4.672.317,00

Избор одборника да

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Избор органа локалне 
власти

Избор чланова већа да 4.672.317,00
Избор председника 
општине

да

0602-1010 ПРОЈЕКАТ „Инвестиционо 
одржавање Инфо центра - 
улаз и шалтер сала”

2.400.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА Остваривање права грађа-
на на ефикаснији начин у 
смислу унапређења кому-
никације са надлежним 
општинским,градским и 
републичким органима 
посредством Инфо центра

Број грађана који своја пра-
ва остварују у Инфо центру 
, као и бро странака/грађана 
којима се пружа тражена 
информација

65.000 66.000 66.500 67.000 2.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ 478.180.242,50



7. март 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 101

Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од дана доношења.

Скупштина општине Барајево
Број 06 - 6/2016 - 332, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 4. марта 2016. године, на основу члана 1. Закона о са-
храњивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр. 20/77, 
24/85, 6/89, „Службени гласник РС”, бр. 6/89, 53/93, 67/93, 
48/94, 101/05, 53/06, 120/12), члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 8/11) и члана 
19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробаља и са-

храњивању на територији градске општине Барајево члан 1. 
став 2. тач. 1. и 2, мењају се и гласе:

Барајево – кат. парцела 4889, 4890/2, 4887, 2382, 2383, 
2381/1, 4885/2, 4886/5 и 4673/1 КО Барајево, 

Вранић – кат. парцела 3399, 2106/19, 2110, 2030, 2031, 
2106/18, 2106/24, 2106/25, 2106/26 и 2106/27 КО Вранић,

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-6/2016-334, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 4. и члана 5. ст. 3. и 6. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и чла-
на 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево – пре-
чишћени текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 
и 40/2013 и 88/15), Скупштина општине Барајево, на седни-
ци одржаној 4. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” 

Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 6/13, 58/14 и 
88/15), после члана 5. додаје се члан 5а). који гласи:

ЈКП „10. октобар” Барајево, има искључиво право оба-
вљања следећих делатности наведених у члану 5. став 3. и то:

36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан;
96-03– погребне и сродне делатности;

38-11 – скупљање отпада који није опасан;
81-30 – услуге уређивања и одржавања околине;
37-00 – уклањање отпадних вода;
81.29 – услуге осталог чишћења.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-6/2016-333, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), и члана 
19. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћени 
текст, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, 
на седници одржаној 4. марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗ-

БОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
Разрешава се Општинска изборна комисија Скупштине 

Градске општине Барајево, именована Решењима Скупшти-
не Градске општине Барајево, и то:

– број 06-21/13-81 од 23. августа 2013. године, („Службе-
ни лист Града Београда”, број 40/2013), 

– број: 06-24/15-279 од 25. августа 2015. године, („Служ-
бени лист Града Београда”, број 49/15), 

– број: 06-46/15-311 од 16. децембра 2015. године, 
(„Службени лист Града Београда”, број 77/15). 

II
Именује се Општинска изборна комисија Скупштине 

Градске општине Барајево, (у даљем тексту: Комисија), и то:
1. председница – Гордана Нешић, дипломирани пра-

вник, СДС;
2. заменица председнице – Едита Муса, дипломирани 

правник, ДС;
3. члан – Весна Деветаковић, ДС;
4. заменик члана – Раде Гајић, ДС;
5. члан – Мирослав Живковић, ДС;
6. заменик члана – Радомир Филиповић, СДС;
7. члан – Весна Петковић, ДСС;
8. заменик члана – Тина Ненадовић, ДСС;
9. члан – Бојана Јашовић, ДСС;
10. заменик члана – Зоран Илић, ДСС;
11. члан – Звездан Маринковић, СНС;
12. заменик члана – Жељко Трифуновић, СНС;
13. члан – Горан Ранковић, СНС;
14. заменик члана – Бојана Гајић, СДС;
15. члан – Александар Веселиновић, СПС;
16. заменик члана – Златомир Николић, СПС;
17. члан – Драгослав Пауновић, СДСС;
18. заменик члана – Драган Јовановић, СДСС;
Секретар – Тијана Тошић, дипломирани правник.
Заменик секретара – Јованка Ђукић, дипломирани пра-

вник.
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III
Представници подносиоца изборних листа биће имено-

вани у комисију у проширеном саставу, по испуњењу усло-
ва прописаних Законом.

IV
Комисија спроводи све законом прописане изборне 

радње и стара се о законитости спровођења избора, а у 
свом раду комисија сходно примењује упутства и друге 
акте Републичке изборне комисије.

V
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-6/2016-353, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу основу члана 65. Статута Градске општине 
Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 
и 88/15) и члана 19. Одлуке о правобранилаштву Градске 
општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 
102/14 и 77/15), Скупштина Градске општине Барајево, на 
седници одржаној 4. марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Ђури Врањешу, престаје функција правобраниоца 
Градске општине Барајево због подношења оставке 4. марта 
2016. године.

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

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-6/2016-330, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), и члана 19. тачка 
5. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст 
(„Службени лист Града Београда”, број 18/10), Скупштина 
општине Барајево, на седници одржаној 4. марта 2016. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Ребаланс Програма пословања 

Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево, 
за период 1. јануара – 31. децембра 2016. годину, са седнице 
Управног одбора Дирекције, број 407/2016 од 26. фебруара 
2016. године. 

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-6/2016-341, 4. марта 2016. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 48. став 11. и члана 50. Статута Град-
ске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 
30/10, 40/13, 88/15), члана 6. Одлуке о унутрашњем уређењу 
Управе Градске општине Барајево („Службени лист Гра-
да Београда”, број 6/13), члана 52. Пословника о раду Већа 
Градске општине Барајево („Службени лист Града Београ-
да”, број 80/15) и члана 54. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), Веће Градске 
општине Барајево, на седници одржаној 4. марта 2016. го-
дине, донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Поставља се на дужност начелника Управе Градске 

општине Барајево Ђуро Врањеш, дипломирани правник, на 
период од пет година, почев од 5. марта 2016. године.

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

Веће Градске општине Барајево
Број 06-7/2016-216 од 4. марта 2016. године

Председник 
Саша Костић, ср.
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Страна
Одлука о образовању робних резерви Града Бео-

града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о ученичким и студентским стипендија-

ма  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о финансирању и суфинансирању про-

грама и пројеката од јавног интереса у областима 
омладинског сектора у Граду Београду  – – – – – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јова-
новића, градска општина Савски венац  – – – – – –  21

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације „Циглана уз Батајнички пут”, Градска 
општина Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
Блока 12, Градска општина Нови Београд  – – – – –  22

Одлука о подизању спомен-обележја Јелени 
Шантић  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
грађевинског земљишта за 2016. годину  – – – – – –  24

Решење о разрешењу заменика члана Градске из-
борне комисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  74

Решење о именовању заменика члана Градске 
изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  74

Решење о измени Решења број 3-811/14-С од 
22. јула 2014. године, 3-1039/14-С од 18. септембра 
2014. године, 3-498/15-С од 23. јуна 2015. године и 
3-692/15-С од 15. септембра 2015. године о одређи-
вању  представника Града Београда у Скупштини 
Регионалне агенције за развој и европске интегра-
ције Београд ДОО  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  74

Страна
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