
ЗЕМУН

На основу члана 28. ст. 3. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и Одлуке Из-
борне комисије Градске општине Земун о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску 
општину Земун број 013-130/16-IV-ИК од 9. априла 2016. године, Изборна комисија Градске општине Земун на седници одржа-
ној 14. априла 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. За гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаним за 24. април 2016. године, 
штампаће се 162.718 гласачких листића.

Број гласачких листића из става 1. ове тачке обухвата број 162.231, што је укупан број бирача у градској општини Земун на 
дан 8. априла 2016. године и број 487 као резерву гласачких листића од 0,3% од укупног броја бирача у градској општини Земун.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Земун
Изборна комисија 

Број 013-190/16-IV-ИК , 14. априла 2016. године

Заменик председника
Звездан Бабовић, ср.

Година LX Број 31 14. април 2016. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО

Образац СГОБ-13/2016

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) 
и члана 206. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ”, бр. 3/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 20/10) 
Општинска изборна комисија Градске општине Барајево, на се-
дници одржаној 14. априла 2016. у 14,00 часова донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОР-
НЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ

1. Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор 
одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. апри-
ла 2016. године, број 013-2-75/2016 од 13. априла 2016. го-
дине донето у 23,59 часова, допуњује се изборном листом 
СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ, и то:

9. СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне 

листе ако је одређен)

Кандидати:
Редни
број Име и презиме Адреса пребивалишта Датум 

рођења Занимање 

1 2 3 4 5
1. Дејан Ћурчић Барајево, Миодрага 

Вуковића 64
29.7.1977. Машински 

техничар
2. Немања Петровић Барајево, 

Светосавска 194
6.5.1980. Предузетник

3. Ивана Зарић Барајево, Богољуба 
Петковића 8

7.6.1980. Предузетник

4. Мирослав Пауновић Ратка Јевтића 137 19.3.1977. Пензионер
5. Саша Јевтић Трг Палих бораца 14 22.4.1972. Металостругар
6. Јована Нешић Багрданска 18 21.1.1998. Пољопривредни 

техничар
7. Радослав Илић Средњокрајска 37 27.7.1949. Металостругар
8. Дамјан Нешић Багрданска 18 23.12.1970. Металоглодач
9. Мирјана Анђелковић Светосавска 20 8.4.1980. Економиста

10.
11. Небојша Петровић Богољуба Петковића 8 23.5.1971. Приватни 

предузетник

2. Ово решење постаје саставни део Решења о утврђи-
вању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине 
Градске општине Барајево 24. априла 2016. године, број 013-
2-75/2016 од 13. априла 2016. године донето у 23,59 часова
Општинска изборна комисија Градске општине Барајево

Број 013-2-77/2016, 14. априла 2016. године
Председник

Гордана Нешић, ср.
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МЛАДЕНОВАЦ

На основу члана 7. Одлуке о измени Одлуке о начину фи-
нансирања пројеката, активности или програма унапређења 
пољопривреде на територији градске општине Младеновац из 
буџета Градске општине Младеновац („Службени лист Града 
Београда”, број 3/16), Служба за скупштинске послове Управе 
Градске општине Младеновац сачинила је пречишћен текст 
Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или 
програма унапређења пољопривреде на територији градске 
општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац.

Пречишћен текст обухвата Одлуку о начину финансирања 
пројеката, активности или програма унапређења пољопри-
вреде на територији градске општине Младеновац из буџета 
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 3/13 – пречишћен текст) и Одлуку о измени Одлуке 
о начину финансирања пројеката, активности или програма 
унапређења пољопривреде на територији градске општине 
Младеновац из буџета Градске општине Младеновац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 3/16).

Пречишћен текст не садржи завршне одредбе чл. 7. и 8. 
Одлуке о измени Одлуке о начину финансирања пројеката, ак-
тивности или програма унапређења пољопривреде на терито-
рији градске општине Младеновац из буџета Градске општине 
Младеновац

ОДЛУКА
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА, АКТИВ-
НОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕ-
ДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНО-

ВАЦ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
(пречишћен текст)
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, начин и 

поступак финансирања пројеката, активности или програма 
унапређења пољопривреде на територији градске општине 
Младеновац из буџета Градске општине Младеновац. 

Члан 2.
Средства за унапређење пољопривреде на територији 

градске општине Младеновац предвиђају се Одлуком о 
буџету Градске општине Младеновац за сваку буџетску го-
дину посебно. 

Члан 3.
Средства из члана 2. утврђена Одлуком о буџету Град-

ске општине Младеновац користе се на основу Програма 
коришћења средстава намењених развоју пољопривреде (у 
даљем тексту: програм), који доноси Веће Градске општине 
Младеновац.

Програмом из става 1. утврђују се приоритетне области, 
од оних које су наведене у члану 5. одлуке, за које постоји ин-
терес Градске општине Младеновац за финансирање развоја 
пољопривреде у текућој години, износ средстава по приори-
тетним областима, услови под којима се врши су/финанси-
рање и проценат су/финансирања пројекта, активности или 
програма, односно новчани износ финансирања одређене ак-
тивности, обавезни и други услови које учесници на јавном 
конкурсу морају да испуне, конкурсна и друга документација.

Члан 4.
Право на коришћење средстава из члана 3. став 2. ове 

одлуке имају:
– удружења пољопривредника (нпр. воћара, повртара, 

свињара, овчара, козара, говедара, пчелара...), удружења, 
задруге и друга правна лица чија је делатност производња 
здраве хране и традиционалних производа, организато-

ри сајмова, изложби и других манифестација намењених 
промоцији села и пољопривреде (само ако су исти прав-
на лица) и удружења љубитеља животиња (нпр. голубара, 
кинолога...) која су регистрована на територији ГОМ, од-
носно имају седиште или огранак и делују на том подручју 
као општинске, међуопштинске или републичке организа-
ције не краће од једне године (у даљем тексту: удружења) и

– физичка лица носиоци регистрованих пољопривред-
них газдинстава на територији градске општине Младено-
вац (у даљем тексту: газдинства).

Члан 5.
Средства намењена унапређењу пољопривреде на тери-

торији градске општине Младеновац из члана 3. став 2. ове 
одлуке могу се користити за реализацију пројеката, актив-
ности или програма удружења, односно реализацију актив-
ности газдинстава из следећих области:

1. унапређење расног састава и очување генетских ре-
сурса у сточарству;

2. унапређење воћарства (куповина сертификованих сад-
ница намењених подизању вишегодишњих засада јабучастог, 
коштичавог и језграстог воћа, као и медоносног дрвећа) и 
шумарства;

3. подстицајне мере у области органске производње, 
производње здраве хране (нпр. куповина медикамената 
који се користе у овој производњи и др.);

4. подстицајна мере за пројекте и активности радно-не-
активних жена са села, као и за занатску производњу тради-
ционалних сеоских производа;

5. развој туристичких потенцијала у селима на терито-
рији градске општине Младеновац (сеоски туризам);

6. подстицајне мере у пољопривреди (подршка оси-
гурању, куповини опреме за пољопривреду, регресирање 
вештачког осемењавања);

7. подстицајне мере у пчеларству (куповина кошница са 
друштвима, куповина селекционисаних матице);

8. подстицај удруживању пољопривредника (суфинанси-
рање рада постојећих удружења и оснивање нових удружења);

9. едукација пољопривредника, унапређење стручног 
знања и организованости пољопривредника (емисије о 
пољопривреди, организовање посета сајмовима и органи-
зације сајмова, подршка научним и стручним манифеста-
цијама, куповина литературе, саветовања, стручне трибине, 
едукативна путовања...) и

10. организовање изложби, стручних трибина, савето-
вања, такмичења и других активности удружења љубитеља 
животиња.

ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 6.
Удружења могу конкурисати са више пројеката, актив-

ности или програма, а средства из буџета Градске општине 
Младеновац могу се доделити за финансирање не више од два 
пројекта, активности или програма у току буџетске године.

Члан 7.
Пројекат, активност или програм мора бити завршен до ис-

тека буџетске године.
Члан 8.

Пројекат, активност или програм се мора реализовати 
на територији градске општине Младеновац, сем у области 
едукације пољопривредника, унапређења стручног знања и 
организованости пољопривредника (члан 5. став 1. тачка 9. 
ове одлуке).

Члан 9.
Финансирање пројеката, активности и програма из чла-

на 5. ове одлуке врши се на основу јавног конкурса.
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Председник Градске општине Младеновац, на иницијативу 
члана Већа Градске општине Младеновац задуженог за област 
пољопривреде и у складу са Програмом коришћења средста-
ва намењених развоју пољопривреде за текућу годину, доноси 
одлуку о покретању поступка финансирања пројеката, актив-
ности или програма намењених унапређењу пољопривреде 
на територији Градске општине Младеновац из буџета Град-
ске општине Младеновац и расписује јавни конкурс за фи-
нансирање пројеката, активности или програма унапређења 
пољопривреде на територији Градске општине Младеновац, а 
у складу са приоритетима Градске општине и овом одлуком.

Члан 10.
Одлуку о приоритетима за које се расписује јавни конкурс 

за учешће у финансирању пројеката, активности или програ-
ма унапређења пољопривреде на територији Градске општине 
Младеновац из буџета Градске општине Младеновац доноси 
председник градске општине на предлог члана Већа Градске 
општине Младеновац задуженог за област пољопривреде.

Члан 11.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет пре-

зентацији Градске општине Младеновац, а може бити обја-
вљен и у локалним средствима јавног информисања.

Члан 12.
Конкурс из члана 9. ове одлуке спроводи Комисија за 

спровођење поступка јавног конкурса за финансирање 
пројеката, активности или програма унапређење пољопри-
вреде на територији Градске општине Младеновац, коју име-
нује председник градске општине (у даљем тексту: комисија).

Стручне и административне послове за потребе коми-
сије обавља Кабинет председника градске општине у са-
радњи са Службом за буџет и финансијске послове.

Комисију чине три члана.
Председник Комисије је члан Већа Градске општине 

Младеновац задужен за област пољопривреде. Чланови Ко-
мисије не могу бити чланови удружења.

Члан 13.
Јавни конкурс садржи:
– намену и износ средства за које се конкурс спроводи;
– минималну и максималну вредност пројекта, актив-

ности или програма којим удружење може конкурисати;
– датум објављивања конкурса;
– услове које удружење мора да испуњава као учесник у 

јавном конкурсу;
– критеријуме за доделу средстава;
– проценат сопственог новчаног учешћа удружења у 

укупној вредности пројекта;
– процедуру и рок за пријављивање на конкурс;
– обавезну документацију која се подноси уз учешће на 

конкурс;
– рок за доношење одлуке и
– начин објављивања одлуке.

Члан 14.
Пријаве на конкурс се подносе комисији на посебном 

обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпу-

не пријаве ће се сматрати неисправним.
Члан 15.

Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац;
– образац описа пројекта, активности или програма;
– образац буџета;
– биографију координатора пројекта и кључних сарадника;
– оверену фотокопију решења о упису удружења у Регистар; 
– оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);

– оверену фотокопију финансијског извештаја доставље-
ног надлежним државним органима за претходну годину;

– писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финанси-
рања или суфинансирања и

– писмена изјава дата под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу о броју чланова удружења (носилаца ре-
гистрованих пољопривредних газдинстава и сл.) са податком о 
површини пољопривредног газдинства чији је члан удружења 
носилац (за сваког члана удружења посебно), а која површина 
се активно користи у функцији обављања пољопривредне де-
латности, и која се налази на територији Градске општине Мла-
деновац. Наведена изјава мора бити поткрепљена Изводом из 
базе података Министарства, пољопривреде, шумарства и во-
допривреде: за овце, говеда и козе – AIR, а за живину и свиње 
– VETUP (оверена од стране надлежних служби).

Члан 16.
Критеријуми за оцењивање пројекта, активности или 

програма су:
– усклађеност пројекта, активности или програма са 

свим захтевима конкурса;
– остварени резултати удружења претходних година; 
– пројектована експанзија удружења и ресурса за који се 

конкурише;
– одрживост пројекaта или програма и
– сарадња са локалном заједницом

Члан 17.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког 

пројекта према критеријумима наведеним у члану 16. ове 
одлуке и бодове прописује конкурсом.

Члан 18.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води за-

писник и сачињава предлог Одлуке о избору пројеката, актив-
ности или програма унапређења пољопривреде на територији 
Градске општине Младеновац које се финансирају из буџета 
Градске општине Младеновац и исте доставља председнику 
градске општине у року од пет дана од дана закључења конкурса.

Члан 19.
Председник градске општине на основу записника и 

предлога комисије доноси одлуку о избору пројеката, ак-
тивности или програма унапређења пољопривреде на тери-
торији Градске општине Младеновац који се финансирају 
из буџета Градске општине Младеновац у року од пет дана 
од дана пријема докумената од комисије.

Члан 20.
О резултатима јавног конкурса председник градске општи-

не обавештава учеснике у поступку у року од седам дана од дана 
утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса.

Одлука о избору пројеката, активности или програма 
унапређења пољопривреде на територији Градске општине 
Младеновац који се финансирају из буџета Градске општи-
не Младеновац се објављује на званичној интернет пре-
зентацији Градске општине, најкасније у року од четрнаест 
дана од дана закључења уговора, а може бити објављена и у 
локалним средствима јавног информисања.

Члан 21.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор 

Већу Градске општине Младеновац у року од осам дана од 
дана достављања акта из претходног члана.

Члан 22.
По коначности одлуке из члана 19. председник град-

ске општине закључује уговор о финансирању пројекта из 
буџета Градске општине Младеновац са удружењем најкас-
није у року од петнаест дана.
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Члан 23.
Уговор о финансирању пројекта, активности или програ-

ма унапређења пољопривреде на територији градске општине 
Младеновац из буџета Градске општине Младеновац садржи:

1. назив и садржину пројекта;
2. износ средстава који се додељују из буџета Градске 

општине за реализацију пројекта, активности или програма;
3. укупну вредност пројекта, активности или програма;
4. процентуално учешће Градске општине Младеновац у 

укупној вредности пројекта, активности или програма;
5. датум почетка и завршетка пројекта;
6. права и обавезе уговорних страна;
7. услове за раскид уговора пре истека времена на који је 

закључен;
8. права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен и
9. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.

Члан 24.
Одредбе чл.  13–23. ове одлуке не примењују за случај су-

финансирања активности регистрованих пољопривредних 
газдинстава.

Члан 25.
Одлуку о додели подстицајних средстава у пољопривреди за 

индивидуална пољопривредна газдинства доноси председник 
ГОМ на предлог комисије, у роковима утврђеним програмом.

Комисија из става 1. утврђује испуњеност услова траже-
них конкурсом и по редоследу пријема пријава на конкурс 
утврђује Предлог одлуке о додели подстицајних средстава.

Газдинство, односно физичко лице које је одлуком председ-
ника ГОМ добије подстицајна средства, у обавези је да закључи 

са ГОМ уговор којим ће се уредити међусобна парава и обаве-
зе, на основу којих ће се вршити исплата подстицајних средста-
ва (осим за активност регресирања вештачког осемењавања).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Надзор над извршавањем уговором утврђених пројеката, 

активности или програма по овој одлуци вршиће орган, служба 
или тело које одреди председник градске општине Младеновац.

Члан 27.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да доставе 

извештај председнику градске општине Младеновац о утрош-
ку одобрених средстава и то по свакој извршеној трансакцији 
у циљу реализације одобрених пројеката, активности или 
програма, а након преноса одобрених средстава удружењу са 
Градске општине Младеновац, која трансакција мора бити у 
складу са одобреним програмом, активности или пројектом 
онако како су одређени уговором из члана 23. ове одлуке. 

Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, 
корисници средстава су дужни да врате уплаћена средства.

Уколико се извештаји из става 1. овог члана не доставе, 
удружењима која их не доставе неће бити додељена сред-
ства у наредне три године, односно неће бити разматрано 
њихово учешће на конкурсу.

Управа Градске општине Младеновац
Служба за скупштинске послове

Број V-00-06-1-56/16/2016, 11. фебруара 2016. године

Начелник
Снежана Симић, ср.

Страна
Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске 

општине Земун расписаним за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
БАРАЈЕВО

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине 
Барајево 24. априла 2016. године   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
МЛАДЕНОВАЦ

Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији 
градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)  – – – – – – – – – – – – – – – –  2

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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