
Градско веће Града Београда, на седници одржаној 9. 
фебруара 2017. године, на основу члана 13. Закона о под-
стицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службе-
ни гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 54. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС), члана 26. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), Одлуке о буџету Града Бе-
ограда за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 
126/16 и 2/17), по прибављеном Решењу о давању претходне 
сагласности Министарства пољопривреде и заштите жи-
вотне средине (број 320-00-225/2017-09 од 27. јануара 2017. 
године), донело је

ПР ОГРАМ МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПО-
ЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА 

БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
ПЛАНИРАНИХ МЕРА

1.1. Анализа постојећег стања

1.1.1 Географске и административне карактеристике 

Београд је главни и највећи град Републике Србије и 
простире се на укупној површини од 323.496 хектара. Ре-
гион Београда чине територијалне јединице, и то: насеље-
на места (157), месне заједнице (275), катастарске општине 
(174), улице (8.403) и кућни бројеви (282.932).

Територија града Београда је подељена на 17 градских 
општина, које имају своје локалне органе власти.

Према Статуту Града Београда из 2008. године, Град Бео-
град се састоји од 17 градских општина: 1) Барајево, 2) Вождо-
вац, 3) Врачар, 4) Гроцка, 5) Звездара, 6) Земун, 7) Лазаревац, 
8) Младеновац, 9) Нови Београд, 10) Обреновац, 11) Палилу-
ла, 12) Раковица, 13) Савски венац, 14) Сопот, 15) Стари град, 
16) Сурчин и 17) Чукарица.

Београд се простире на 323.496 хектара површине, при 
чему се уже градско подручје простире на 35.996 хектара. 
Укупан број становника у граду Београду, према попису из 
2011. године, износи 1.659.440, а укупан број домаћинстава 
606.433. 

Просечна густина насељености у Београду је 513 ста-
новника по km². Најгушће насељена општина је општина 
Врачар са 19.628 становника по km², док је најмања густина 
становништва у општини Сопот са 75 становника на km².

1.1.2. Природни услови и животна средина 

Заштита животне средине и побољшање еколошких ас-
пеката живота у великом граду захтева темељан плански 
рад и значајне инвестиције усмерене на отклањање низа 
слабости које су генерисане у прошлости. Регион Београ-
да треба да у текућој деценији повећа простор заштићених 
подручја. Ургентни еколошки проблеми Београда чине пи-
тања: 

– смањења потрошње фосилних горива и повећање ис-
коришћавања обновљивих и континуалних извора енер-
гије; 

– интензивирање коришћења обновљивих извора енер-
гије и повећање енергетске ефикасности; 

– смањења емисије материја продуката сагоревања у 
ваздуху; 

– смањења буке; 
– прераде отпадних вода; 
– сакупљања и рециклаже отпада; 
– рециклаже и збрињавања индустријског и опасног от-

пада.
Београд се састоји из две природне геолошке целине. 

Прва је простор Панонске низије, а друга брежуљкасти те-
рени Шумадије. Услед урбанистичког развоја, током про-
теклих времена, стање земљишта је добило типове који су 
настали утицајем економске и урбане активности људи. 
Са тог аспекта Београд има следеће типове земљишта: ур-
бано-грађевинско; субурбано-грађевинско и мешовито 
земљиште; индустријско земљиште; комунално земљиште; 
пољопривредно земљиште; шумско земљиште; водно и ни-
ско земљиште и деградирано земљиште. 

На подручју Београда забележена је тенденција увећања 
сезонских и годишњих температура ваздуха. Интензитет 
повећања температуре у Србији највећи је у зони Београда. 
У току протеклог столећа температура у граду је непрекид-
но расла. Средња температура прве деценије ХХ века била 
је 11,3 °C, док је температура последње деценије 12,5 °C. У 
последњих двадесет година уочљив је позитиван тренд го-
дишње температуре ваздуха у Београду. Уколико се овакав 
тренд настави, постојећа и будућа вегетација на подручју 
Београда развијаће се у условима повишене температуре и 
смањене количине падавина у односу на досадашње при-
лике. Овакав тренд промена указује и на појачање летњих 
температурних екстрема на самом подручју града, што 
додатно отежава услове за развој вегетације. Овим кли-
матским променама морају се прилагодити и планирани 
радови на пошумљавању, у првом реду кроз избор одгова-
рајућих биљних врста.
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На подручју Београда шумске културе се простиру на 
приближно 38 хиљада хектара. До деградације земљишта 
долази услед природних и антропогених утицаја, пре свега 
еолске ерозије, клизишта, опадања порозности земљишта. 
На подручју Београда се под различитим врстама и степе-
нима клизишта налази простор од око 377 km². Земљиште 
на подручју Београда је изложено значајном процесу дегра-
дације услед испуштања загађујућих материја. Битан чини-
лац стања животне средине Београда представља квантитет 
и квалитет зелених површина. У зелену инфраструктуру 
града улазе: шуме, паркови, дрвореди, скверови, зелени ко-
ридори, посебни зелени комплекси и неуређене шуме. 

Укупна површина под шумама је 37.886 ha. Регионал-
ним просторним планом Београда предвиђено je да се по-
шумљавањем формира 2,335 ha нових шумских површина 
VI бонитетне класе и 379 ha V бонитетне класе. Дрвеће се 
одабира у складу са природним потенцијалом станишта. 
Увећањем укупне површине шума и степена шумовитости 
побољшаће се у великој мери квалитет животне средине у 
целини.

У београдском региону постоји разноврсна флора и фау-
на, где је посебна егзотична оаза два Ратна острва, oпкољена 
воденом површином ушћа Саве у Дунав, надомак најужег 
центра Београда. Очуваност и еколошка пластичност ритске 
и водене вегетације, која се најчешчће именује као густиш, 
шикара и баруштине, те велика околна водена површина по-
годује исхрани, задржавању и размножавању многих живо-
тињских врста. Због свега тога али и релативног мира и из-
олованости острва најбројнији најлепши и најзанимљивији 
становници острва су птице. Мало ратно острво потпуно је 
обрасло белом врбом и пузавицама. У топлом добу године 
на њему се гнезде чапље – шуте, гакови и мале чапље. Такође 
ту су и мали корморани, пореклом из чувеног Панчићевог 
рита. На Великом ратном острву (површина око 2 km²) се 
налази неколико различитих вегетативних зона у којима до-
минира багремац. Током пролећа у трстичном делу уз обалу 
Великог ратног острва, долази до изражаја лепота цветова 
белог локвања жабогриза и нарочито воденог љутића, који 
каналу даје изглед раскошне ливаде. 

Укупно је забележено око 192 врста птица од којих се 
на самом острву гнезди око 40. Готово 97% свих забележе-
них врста сврстане су у различите категорије угрожености, 
већина је трајно заштићена законом, а неке су стални чла-
нови црвене књиге не само Србије, већ Европе, па и све-
та. Плаветне, мочварне и велике сенице, детлићи, велики, 
мали и сиријски, зелене и сиве жуне, вуге, трстењаци, барс-
ке коке, црвене чапље, лиске, славуји, косови, црвендаћи, 
грмуше, ласте, брегунице, мухарице, зебе, вивци, желари, 
шеве, прдавац, галебови, сиви соколови, еје, орлови белоре-
пани, дивље патке глуваре, кашикаре и многе друге.

На Ратном острву је откривен примерак слепог миша 
који је тежак свега четири грама и спада у посебну врсту 
патуљастих слепих мишева, а то је уједно најмањи сисар 
који је откривен на територији Европе. 

Још није познато шта све чини фауну Великог ратног ос-
трва. Канал Велики Галијаш је природно мрестилиште риба. 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови 

Просечна густина насељености у Београду је 513 ста-
новника по km². Најгушће насељена општина је општина 
Врачар са 19.628 становника по km², док је најмања густина 
становништва у општини Сопот са 75 становника на km². 

Табела 1. Број становника и густина насељености у град-
ским општинама

(Извор: Статистички годишњак Београда за 2014. годину)

Површина 
(у хектарима)

Број становника 
(попис из 2011)

Густина насељености
(број становника/km²)

Град Београд 323.496 1.659.440 513
Барајево 21.310 27.110 127
Вождовац 14.852 158.213 1.065
Врачар 287 56.333 19.628
Гроцка 29.955 83.907 280
Звездара 3.149 151.808 4.821
Земун 14.974 168.170 1.123
Лазаревац 38.351 58.622 153
Младеновац 33.900 53.096 157
Нови Београд 4.071 214.506 5.269
Обреновац 41.014 72.524 177
Палилула 45.059 173.521 385
Раковица 3.011 108.641 3.608
Савски венац 1.406 39.122 2.782
Сопот 27.071 20.367 75
Стари град 540 48.450 8.972
Сурчин 28.847 43.819 152
Чукарица 15.699 181.231 1.154

Број становника је у Београду током протеклих 55 го-
дина порастао са 942.190, колико је према попису било ста-
новника 1961. године, на 1.659.440 у 2011. години.

Депопулација и неповољна старосна структура су 
најзначајније демографске карактеристике руралних под-
ручја града Београда, насталих као последица интензивних 
процеса индустријализације и урбанизације централног 
градског подручја и појединих градских општина у после-
ратном периоду. Поред наведеног периода индустријализа-
ције после Другог светског рата, почев од педесетих година, 
праћен је и интензивном деаграризацијом руралних под-
ручја, миграцијама становништва претежно на релацији 
периферија – центар града, али и са пратећим трендом ди-
намичних екстерних миграција. 

Укупан број домаћинстава у Београду износи 606.433. 
Највећи број домаћинстава налази се у општини Нови Бе-
оград и износи 81.073, а најмањи број у општини Сопот и 
износи 6.864, које су истовремено и најнасељенија, односно 
најмање насељена општина града. Просечан број становни-
ка по домаћинству на територији града Београда је три, при 
чему просечно домаћинство на општинама Врачар, Савски 
венац и Стари град чине два члана.

Табела 2. Број домаћинстава у градским општинама
(Извор: Статистички годишњак Београда за 2014. годину)

  Број становника Број домаћинстава Просечан број 
чланова домаћинства 

Град Београд 1.659.440 606.433 3
Барајево 27.110 8.920 3
Вождовац 158.213 59.370 3
Врачар 56.333 25.236 2
Гроцка 83.907 27.134 3
Звездара 151.808 58.527 3
Земун 168.170 57.845 3
Лазаревац 58.622 18.862 3
Младеновац 53.096 17.512 3
Нови Београд 214.506 81.073 3
Обреновац 72.524 23.712 3
Палилула 173.521 65.245 3
Раковица 108.641 40.036 3
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  Број становника Број домаћинстава Просечан број 
чланова домаћинства 

Савски венац 39.122 16.288 2
Сопот 20.367 6.864 3
Стари град 48.450 21.492 2
Сурчин 43.819 12.877 3
Чукарица 181.231 65.440 3

Oд укупног броја становника Београда 785.826, односно 
47,35% је мушко, а 873.614, односно 52,65% је женско. Пре-
ма попису из 2011. године, у популацији млађој од 24 годи-
не број мушког становништва је већи од броја женског. По-
пулација старија од 25 година већински је женског пола. 

Табела 3. Становништво према старости и полу
(Извор: Статистички годишњак Београда за 2014. годину)

Године Укупно Мушко Женско 
УКУПНО 1.659.440 785.826 873.614 

0– 4 82.075 42.121 39.954 
5– 9 77.473 39.805 37.668 

10–14 73.182 37.585 35.597 
15–19 84.528 43.380 41.148 
20–24 98.239 49.294 48.945 
25–29 124.931 60.808 64.123 
30–34 133.595 65.348 68.247 
35–39 123.423 60.148 63.275 
40–44 110.513 53.747 56.766 
45–49 108.033 51.239 56.794 
50–54 114.042 52.883 61.159 
55–59 134.576 61.859 72.717 
60–64 123.068 54.719 68.349 
65–69 72.536 32.127 40.409 
70–74 77.625 33.059 44.566 

75 и више 121.601 47.704 73.897 

Према попису из 2011. године највећи број становника 
Београда има између 55 и 59 година.

Према попису из 2011. године, 35,74% становника оба-
вља занимање, односно 39,57% мушког и 32,29% женског 
становништва, а 7,78% је незапослено, 8,89% мушког и 
6,78% женског. Са личним приходима је 23,90% становника, 
20,57% мушког и 26,89% женског становништва, а издржа-
вано је 32,59% становника, 30,97% мушко и 34,05% женско.

Према попису из 2011. године, више од половине ста-
новника Београда, старијих од 15 година, има средњу струч-
ну спрему 52,50%, односно 56,86% мушкараца и 48,68% 
жена. Без школске спреме је 1,17% становника Београда, 
0,51% мушкараца и 1,76% жена. Непотпуно основно об-
разовање и основно образовање има 13,94% становника, 
12,27% мушкараца и 15,40% жена. Више образовање посе-
дује 8,21% становника, 8,35% мушкараца и 8,09%, а високо 
образовање 19,60% становника, 19,33% мушкараца и 19,84% 
жена. 

1.1.4. Диверзификација руралне економије 

Период од 2010. до 2013. године обележило је продубљи-
вање негативних тенденција на тржишту рада које су се 
испољиле под непосредним утицајем глобалне економске 
кризе. То је само додатно потврдило емпиријску претпо-
ставку о „рањивости” тржишта рада српске економије која 
се налази у транзицији дуже од две деценије. Током пери-
ода од 2010. до 2013. године, просечна годишња стопа раста 
формалне запослености на националном нивоу је била не-
гативна и износила је -1,5%, док је у Београдском региону 

измерен просечан пад броја формално запослених од 1,9%. 
У Београдском региону је чак дошло до раста формалне за-
послености код правних лица, што показује позитивна про-
сечна годишња стопа раста од 0,2%, док, с друге стране, не-
гативна стопа раста од 10,8% указује на драстичан пад броја 
приватних предузетника и запослених код њих у овом ре-
гиону.

У процесу диверзификације пољопривредних газдин-
става додатни приходи који би могли да се остваре у до-
маћинству су од руралног туризма. Савремени начин жи-
вота, поготово за становнике из великих градова и урбаних 
средина ствара предуслов за развој руралног туризма. 
Потенцијал за улагање у развој туризма је категоризација 
смештајне понуде у сеоском домаћинству и угоститељска 
понуда са пратећим садржајима (етно ресторани, етно села 
и етно комплекси). Град Београд, Секретаријат за привреду 
омогућава категоризацију сеоских туристичких домаћин-
става. Поред смештаја потенцијалним туристима нуди се и 
реализација програма рекреације и забаве за посетиоце, као 
и храна која има карактеристике локалних обележја. За раз-
вој туристичке понуде веома су значајни природни ресур-
си, заштићена подручја Авале и Космаја, минералне и тер-
малне воде бање Селтерс и Кораћичка у Младеновцу, бања 
Овча, језера Дубоки поток, Очага, шуме Бојчинска, Липо-
вaчка, Губеревачке шуме, обала Саве са Наутичким селом, 
Бисер, разнолико културно-историјско наслеђе, археолош-
ко налазиште „Бело брдо” у Винчи, Космајски манастири, 
манастир Фенек, старе чаршије, цркве брвнаре у Барајеву 
и Лазаревцу, Матића кућа у Барајеву, спомен костурница 
у Лазаревцу и др. Копови Колубаре и ТЕНТ Обреновац су 
изузетни потенцијали за развој понуде индустријског ту-
ризма. Упознавање са старим занатима, обука за припрему 
традиционалних оброка и зимнице као и боравак деце у об-
разовним фармама значајно би додатно запослили локално 
становништво и увећало приходе. 

Табела 4. Формална запосленост у Београдском региону 
према пословним субјектима, 2010–2015. године

(Извор: Статистички годишњак Београда 2015)

Београдски регион
Укупно Правна лица Приватни предузетници

2010 596.801 469.006 127.795
2011 576.904 461.203 115.702
2012 566.806 468.706 98.101
2013 562.992 472.172 90.820
2014 559.231 469.961 89.270
2015 670.296 597.193 69.976

Међутим, током периода од 2010. до 2015. године, уочава 
се непрекидан благи пад  запослености све до 2015. године, 
када се уочава значајан раст запослености.

Табела 5. Формална запосленост у Београдском региону и 
општинама према пословним субјектима, 2015. година 
(Извор: Статистички годишњак Београда 2015)

Број запослених Структура, у %

Укупно Правна 
лица

Приватни 
предузетници Укупно Правна 

лица
Приватни 

предузетници
Београдски 
регион 670.296 597.193 69.976 100,0 100,0 100,0

Барајево 3.448 2.353 994 0,5 0,4 1,4
Вождовац 45.500 39.519 5.956 6,8 6,6 8,5
Врачар 33.232 28.414 4.813 5,0 4,8 6,9
Гроцка 11.474 7.502 3.333 1,7 1,3 4,8
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Број запослених Структура, у %

Укупно Правна 
лица

Приватни 
предузетници Укупно Правна 

лица
Приватни 

предузетници
Звездара 38.747 32.052 6.673 5 5,0 9
Земун 56.855 50.155 6.607 8,0 8 9
Лазаревац 20.650 18.643 1.842 3 3 2
Младеновац 9.124 6.388 2.092 1,0 1,0 3,0
Нови Бео-
град 139.921 131.343 8.544 20,0 21,0 12,0

Обреновац 13.319 10.344 2.248 1,0 1,0 3,0
Палилула 63.474 57.037 6.136 9,0 9,0 8,0
Раковица 14.307 10.289 4.006 2,0 1,0 5,0
Савски 
венац 101.457 98.620 2.826 15,1 16.5 4,0

Сопот 3.783 1.994 1.584 0,6 0,3 2,3
Стари град 66.721 62.439 4.272 10 10,4 6,1
Чукарица 35.281 28.568 6.692 5,3 4,8 9,6
Сурчин  13.003 11.533 1.358 1,9 1,9 2,0

Као што се из приказаних података може запазити, 
број запослених који је био у стагнацији, са веома малим 
варирањима од 2010 до 2014. године, у 2015. години је за-
бележен осетнији раст броја запослених. У 2014. години је 
број запослених био 559.231, а у 2015. години 670.296, што 
је скок од 110.065 запослених. Такође је број запослених код 
правних лица порастао са 469.961 у 2014. години на 597.193 
у 2015. години, што је пораст броја запослених од 127.232. 
Међутим, приметно је смањење броја запослених приват-
них предузетника, и то са 89.270 у 2014. години на 69.976 у 
2015. години, што је смањење од 19.294.

Табела бр. 6. Незапослена лица (активна) и стопе незапос-
лености

(Извор: Статистички годишњак Београда 2015)

Година Укупно Жене Први пут 
траже посао

Били у рад-
ном односу

Стопа регистроване 
незапослености, %

2005 141.093 81.834 65.705 75.388 18,7
2010 95.170 52.911 26.144 69.026 13,8
2013 107.207 58.277 28.439 78.768 15,9
2014 108.289 59.191 27.574 80.715 16,2
2015 108.237 59.822 27.035 81.202 13,9

Број незапослених након 2005. године када је износио 
141.093 драстично се смањивао, да би у 2010 години он оз-
носио 95.170. Међутим, у периоду од 2013 до 2015. године 
број незапослених се није битно мењао.

1.1.5. Рурална инфраструктура

Одредбама Закона о територијалној организацији Репу-
блике Србије, руралне области су све територије насељених 
места осим градова који представљају економски, админи-
стративни, географски и културни центар ширег подручја 
и имају више од 100.000 становника. Према дефиницији 
OECD руралне општине/градови имају густину стано-
виништва испод 150 становника по km². Град Београд се 
састоји од 17 градских општина међу којима су и општине 
са мање од 150 становника по km² и то Сопот и Барајево. 
Градске општине Младеновац и Лазаревац имају незнатан 
број становника више од максималног броја становника 
по km² који је дефиницијом одредио OECD. Такође, већина 
рубних општина које су пре измене Статута Града Београ-
да имале статус приградских општина карактеришу одлике 
подручја која нису урбана.

На територији Београда регистровано је 33.244 пољопри-
вредних газдинстава. Број једноосовинских и двоосовинских 
трактора и комбајна је 32.382, коња, 916 грла говеда 56.982, 
оваца 77.266, свиња 172.667, живина 1.649.008, коза 11.354 и 
кошница пчела 51.729. Београд располаже са 151.760 ha ко-
ришћеног пољопривредног земљишта, а од тога је 125.157 ha 
ораница и башта, а на 12.908 ha пољопривредног земљишта 
се гаји воће. Површина пољопривредног земљишта под ви-
ноградима је 766 ha, а под расадницима 108 ha, и површина 
под ливадама и пашњацима 12.809 хектара.

Рурална подручја високо су зависна од пољопривреде, 
затим прехрамбене индустрије, рударства и енергетике у 
појединим општинама као што су Обреновац и Лазаревац. 
Учешће услужних делатности, и посебно квартарног сектора 
у структури руралне економије значајно је мање изражено.

Град Београд нема усвојену стратегију пољопривреде и 
руралног развоја која се доноси за шестогодишњи период. 
Израђен је Нацрт стратегије Града Београда за период од 
2015. до 2020. године са посебним делом текста који се од-
носи на пољопривреду.

Територију града Београда, утврђену законом, чине на-
сељена места, односно подручја катастарских општина које 
улазе у састав града. У оквиру законом утврђене територије 
града, образоване су градске општине чије подручје чине 
насељена места, односно подручја 174 катастарске општине 
које улазе у њен састав.

Градске општине Града Београда су: Барајево, Вождовац, 
Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, 
Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски ве-
нац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица.

Графички приказ градских општина на територији града 
Београда

Са преко 140 насеља, од којих нека имају значај европске 
метрополе (Београд), неке субрегионалног центра у Србији 
(Обреновац, Лазаревац, Младеновац), неколико мањих урба-
них центара, па све до великог броја сеоских и полуурбаних 
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насеља, град Београд као метрополу и део региона одликује 
велика разноликост. С обзиром на то да у Београду постоје 
општине у којима је изражена пољопривредна производња, 
три општине су се издвојиле применом OECD класифика-
ција руралности (OECD дефиниција руралности: рурална 
насеља су она са густином насељености испод 150 становни-
ка/km²). По тој класификацији, општине Барајево, Сопот и 
Сурчин у Београду подведене су под руралне области.

Саобраћај
Саобраћај на територији Београда представља један 

од најкомплекснијих проблема од чијег решавања у вели-
кој мери зависи даље функционисање града. Путнички са-
обраћај, укључујући паркирање, јавни градски саобраћај, 
бициклистички и пешачки, у већој или мањој мери, су стал-
ни акутни проблем града, као последица непостојања висо-
кокапацитетног јавног превоза; физичких проблема у пут-
ној мрежи; недостатка капиталних објеката; интервенција у 
обнови градских саобраћајница; проблема са паркирањем; 
режимом саобраћаја, итд. Посебан проблем је повезивање 
свих делова града Београда (свих 17 градских општина) у 
конзистентну мрежу јавног и путног саобраћаја која омо-
гућава функционисање и већи степен искоришћености свих 
делова града Београда, а на другој страни повезивање са ши-
рим регионалним системима и европским коридорима.

Саобраћајна мрежа на територији града Београда

Железнички саобраћај
Железница може да има једну од битних улога, према 

важности појединих видова превоза роба и људи, на те-
риторији града Београда. Треба напоменути да је Београд 
једна од европских метропола које се налазе на друмско-
железничком Коридору 10 (међусобно повезује Немачку, 
Аустрију, Словенију, Хрватску, Мађарску, Србију, Бугарс-
ку, Македонију и Грчку), који се сматра оптималном везом 
Европе са Блиским и Средњим истоком. Основни пробле-
ми који прате железнички саобраћај на територији града 
су: нерешено питање довршетка београдског железничког 
чвора, који по идеји треба да измести постојећу железнич-
ку инфраструктуру ван савског амфитеатра, на нову за то 
одређену локацију (Прокоп); лоша конекција Београда же-
лезничким саобраћајем са даљим окружењем (у односу на 
друмски саобраћај лоша повезаност са главним градовима 
околних земаља); ниско учешће градске железнице у прево-
зу путника у систему јавног градског превоза.

Водни саобраћај
Пловни пут реке Дунав дефинисан је као Паневроп-

ски коридор VII, природна саобраћајница која међусоб-
но повезује 10 европских земаља, а који је интегрални део 
трансевропске пловне магистрале Рајна – Мајна – Дунав са 
укупном дужином од 3.505 km. Иако је коридор VII дефи-
нисан као пловни пут Дунава, све је присутније мишљење 
да он обухвата и међународне реке Саву и Тису.

У Београду данас функционишу међународна теретна 
лука „Београд”, међународно „Савско” путничко приста-
ниште и неколико марина.

Ваздушни саобраћај
На територији града Београда налазе се три аеродрома: 

путничко-теретни аеродром „Никола Тесла” у Сурчину, 
војни аеродром у Батајници и спортски аеродром у Лиси-
чијем јарку.

Аеродром „Никола Тесла”, примарна престонична ваз-
душна лука, налази се 18 km западно од центра Београда, са 
којим је повезан ауто-путем Е-70, Београд–Загреб. 

Водопривреда
Површинске и подземне воде
Територија Београда припада средњем Подунављу и чини 

по површини најзначајнији део Дунавског басена. Београд 
је једна од четири европске престонице које леже на обала-
ма Дунава, и једна од две престонице које леже на обалама 
Саве. Укупна дужина речних обала Београда је 200 km. На тој 
територији се налази 16 речних острва, од којих су најпозна-
тија: Ада Циганлија, Велико ратно острво и Грочанска ада.

Река Дунав је највећа река на Балканском полуострву и 
друга река по величини у Европи, после реке Волге. Дунав 
је најзначајнија река Европе, јер повезује њен југоисточни 
и централни део, a кроз Србију протиче са својих 588 km, 
плован је целим током и представља природну везу са Не-
мачком, Аустријом, Мађарском, Румунијом и Бугарском. 
Подручјем Београда, Дунав протиче у дужини од 60 km од 
Старих Бановаца до Гроцке.

Река Сава је значајна река југоисточне Европе, дуга 940 km. 
Кроз Србију има ток дуг 207 km, а у Дунав се улива у Београду. 
Подручјем Београда протиче у дужини од 30 km, узводно од 
Обреновца до Ушћа.

Дунав и Сава су главни реципијенти за мале водотоке. 
Заједничка карактеристика малих водотокова је што су они 
отворени колектори за отпадне и загађене воде. 

Подземне воде
Извориште за водоснабдевање Београда је приобаље 

реке Саве, при чему је удео подземних вода у водоснабде-
вању 70% у односу на површинске воде (30%). За захватање 
подземне воде користе се рени бунари, којих има 98, са хо-
ризонталним дреновима, и цевасти бунари којих има 45. 

У Београду постоји пет постројења за пречишћавање 
воде и то: „Беле воде”, „Баново брдо”, „Бежанија”, „Макиш” и 
„Винча”. 

Дистрибутивни систем има 21 резервоар са укупном 
запремином од око 210.000 m³. 

Стање водоснабдевања становништва и индустрије је 
углавном на том нивоу да је неминовно у што краћем пери-
оду предузети адекватне мере ради делимичног или трајног 
решавања овог проблема. Објекти водоводног система по 
свом значају имају примат за развој града, па је императив 
усаглашавање осталих корисника река и приобаља са при-
марним захтевима ове инфраструктуре. Београдски водо-
вод је основан пре 116 година, 1892. године. Цео систем во-
доснабдевања града састоји се од следећих објеката:

– извориште,
– транспорт сирове воде,
– постројења за пречишћавање воде,
– дистрибутивни систем.
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Систем за водоснабдевање је конципиран на коришћењу 
површинских и подземних вода. Површинске воде (речне 
воде Дунава и Саве) се захватају водозахватима у „Маки-
шу” док се подземне воде захватају рени бунарима. Прерада 
и пречишћавање речне воде се врши у постројењима „Ма-
киш 1” и „Макиш 2”, затим у постројењима „Беле воде”, „Ба-
ново брдо” и „Бежанија”. Због повећане потребе за водом, 
постојећа постројења не задовољавају тренутне потребе па 
је неопходно ангажовати додатне капацитете. Насеља Вин-
ча, Лештане, Зуце и Бели поток снабдевају се водом из вин-
чанског водовода који захвата воду из Дунава. Међутим, 
овај водовод има застарелу технологију и лош квалитет 
воде због близине излива Ошљанског потока.Са друге стра-
не, додатно коришћење подземних вода са нових локација 
изворишних зона захтева формирање нових бунара. 

Постројења „Баново брдо”, „Бежанија” и један део по-
стројења „Беле воде” служе за пречишћавање односно пре-
раду подземне воде. Капацитет ових постројења је 8.000 l/s.

Снабдевање електричном енергијом
Према Генералном плану Града Београда до 2021. годи-

не, потрошачко подручје града је издељено на три међу-
подручја потрошње, са припадајућим трансформаторским 
станицама и то сремско (лева обала Саве и десна обала Ду-
нава до ушћа), банатско (лева обала Дунава) и шумадијско 
(десна обала Саве и десна обала Дунава од ушћа). 

Могућности коришћења нових обновљивих извора 
енергије

На територији града Београда у блиској будућности мог-
ли би се искоришћавати следећи обновљиви извори енер-
гије: биомаса, биогас, геотермална енергија, спаљивање от-
падака и сунчева енергија, с тим што би свака алтернатива 
захтевала претходна исцрпнија истраживања.

Гасоводна мрежа
Територијом града Београда пружа се укупно 1.203 km 

разводне гасоводне мреже. Снабдевач свих потенцијалних 
потрошача на територији Београда природним гасом је ЈП 
„Србијагас”.

Телекомуникације
Фиксна телефонија
На основу података Статистичког годишњака Београда 

2015, на територији Београда у 2015. години је било инста-
лирано 814 комутационих система, са укупно расположи-
вим капацитетом од 1.126.120 прикључака фиксне телефо-
није, односно 687.178 телефонских претплатника.

Мобилна телефонија
Носиоци реализације ових инфраструктурних система 

на подручју града су национални оператер „Телеком Ср-
бија” а.д. и приватни оператери „Telenor” и „VIP”.

Приступ интернету
На територији града Београда егзистира довољан број 

интернет провајдера (национални и приватни). Корисници 
су најчешће упућени на коришћења неких софистицира-
нијих видова интернет конекција (ADSL, HDSL).

Јавно информисање
На територији београдских општина постоји одређени број 

јавних и комерцијалних радио и ТВ мрежа (мрежа предајника, 
репетитора, РР веза, и осталог), као и кабловских дистрибутив-
них система (КДС), које обезбеђују пренос, емитовање и дист-
рибуцију радио и ТВ програма, као и неких додатних сервиса. 

Управљање отпадом
Локални план управљања отпадом израђује се за терито-

рију града Београда, за подручје 14 градских општина и то: 
Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Младеновац, 
Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, 
Стари град, Сурчин и Чукарица.

Управљање комуналним и индустријским отпадом са 
рециклажом такође представља ургентан еколошки и еко-
номски изазов за град Београд. Према пројекцијама до 2020. 

године биће генерисано око 1.801 тона отпада на дан, што на 
годишњем нивоу износи око 657 хиљада тона. Отпад се са-
купља од 85% домаћинстава на подручју града. Нижи проценат 
обухвата сакупљања отпада је у приградским општинама као 
што су Барајево, Лазаревац, Обреновац и Сопот (у просеку око 
50%). Посебан проблем представља управљање индустријским 
отпадом из термоелектране Колубара у Лазаревцу и ТЕ „Ни-
кола Тесла” у Обреновцу. Постоје процене да се годишње на 
подручју града ствара око 15 хиљада тона опасног отпада. 
Стратешки план Београда треба да буде усмерен ка томе да се 
до 2020. године обезбеди организовано сакупљање 100% кому-
налног и индустријског отпада. Циљ је да се 30% укупног опа-
да рециклира, 35% отпада искористи за производњу енергије, 
а преосталих 35% одложи на савремене санитарне депоније. За 
Београд је значајно питање управљања и контроле јонизујућег 
зрачења. Ради се о озрачењу које настаје као нус-продукт меди-
цинских процеса (око 80% зрачења), 15% се емитује из индус-
тријских процеса, а свега 5% из осталих делатности. Београд је 
значајан транзитни друмски, речни и железнички центар, што 
условљава појаву опасности од удеса који могу настати транс-
портом хемикалија и других опасних материја. Индустрија 
Београда годишње троши близу 25 хиљада тона хемикалија од 
којих је један број по токсичности изузетно опасан

Планом је дефинисана реализација система одрживог 
управљања комуналним чврстим отпадом које подразумева 
успостављање принципа „сакупљање–рециклажа–депоно-
вање”, што захтева изградњу постројења/фабрике за обна-
вљање материјалних ресурса у комплексу будућих регионал-
них депонија. Приоритет је дат депонији „Винча”, а уколико 
материјални услови дозвољавају, истовремено је потребно 
започети изградњу фабрике за прераду комуналног чврстог 
отпада на локацијама будућих регионалних депонија. 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ – СТАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА

1.1.6. Пољопривредно земљиште 

Према подацима Завода за информатику и статитистику 
Града Београда у 2015. години на територији града Београда 
налази се укупно 151.760 хектара коришћеног пољопривред-
ног земљишта, што чини 46% укупне територије града Бео-
града. Од укупне површине коришћеног пољопривредног 
земљишта обрадиво пољопривредно земљиште – оранице 
и баште обухватају 125.157 хектара или 82%, воћњаци, ви-
ногради и расадници обухватају 13.506 хектара или 9% и ли-
ваде и пашњаци обухватају 13.782 хектара или 9%. Структу-
ру обрадивих површина на територији Београда чине: баште 
и оранице са 82%, воћњаци и виногради са 9% и ливаде и 
пашњаци са око 9% укупних обрадивих површина.

Графикон бр. 1 – Структура коришћења пољопривредног 
земљишта по категоријама
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Београдски регион се састоји од 17 општина, оне се 
међусобно разликују по површини пољопривредног 
земљишта коју заузимају, али и по структури. Највећу по-
вршину коришћеног пољопривредног земљишта заузима 
Обреновац са 22.940 хектара у 2012. години. У Београду 
постоје општине које су географски лоциране у центру гра-
да као што су Врачар, Стари град и Савски венац и као так-
ве не заузимају пољопривредне површине. 

Највише обрадиве пољопривредне површине има у Обре-
новцу, а затим у Палилули, Младеновцу и Лазаревцу. Орани-
це и баште су највише заступљене у општини Палилула, док 
се у Гроцкој становништво највише бави узгајањем разних 
врста воћа. Пашњаци, као врста необрадивог земљишта по-
годног за развој сточарства доминирају у општини Чукарица. 

Република Србија је у 2015. години располагала са 
3.468.519 хектара коришћеног пољопривредног земљишта, 
при чему се 4,0% налазило у Београдском региону. Посма-
трајући трогодишњи период од 2010. до 2012. године при-
мећује се стабилност у обиму пољопривредног земљишта. 
Београдски регион није показао знатне осцилације у укуп-
ном пољопривредном земљишту Републике Србије. У 2010. 
години Београду је припадало 4,30% пољопривредне по-
вршине, док је у 2011. забележен незнатан пад од 0,04 про-
центна поена, па је Београдски регион заузимао 4,26% укуп-
не пољопривредне површине. 

У Београдском региону је у 2015. години засејано 125.157 
хектара обрадиве пољопривредне површине, Жита се сеју 
на највећем делу површине (85.955 ha или 68%), затим сле-
де махунарке (419 ha или 0,3%), крмно биље (22.503 ha или 
18%), кромпир (2.107 ha или 1,7%), шећерна репа (1.833 ha 
или 1,5%), индустријско биље (8.268 ha или 6,6%), поврће, 
бостан и јагоде (3.220 ha или 2,6%), цвеће (41 ha или 0,03%), 
остали усеви на ораницама и баштама (6 ha или 0,004%), и 
угари (805 ha или 0,6%).

Током посматраног периода од 2010. до 2015. године 
највеће промене се бележе у узгајању живине чији је број 
значајно порастао током посматраног период. Говедарство 
је највише за ступљено у општини Палилула, док се уз-
гајањем свиња највише баве становници општине Обрено-
вац. Живина се у највећем броју узгаја у Младеновцу. 

Укупна пољопривредна површина се састоји од обради-
вог и необрадивог земљишта. Структура пољопривредне 
површине у Републици Србији одговара структури у Бе-
оградском региону, па тако у 2012. години највеће учешће 
узима обрадива површина од око 84%, док необрадиве по-
вршине заузимају око 16% земљишта. Просечна величина 
пољопривредног газдинства на територији града Београда 
износи 4,6 hа.

У Београду је забележено постојање 33.244 пољопри-
вредних газдинстава по попису пољопривреде од 2012. 
године, од чега се највише броји у Обреновцу, Младенов-
цу, Лазаревцу и Гроцкој. Доминирају газдинства са малим 
бројем чланова, односно једно до два лица.

Подручје града Београда припада двема природним це-
линама: Панонској низији на северу и брежуљкастим те-
ренима Шумадије на југу. У геолошко-геоморфолошком 
смислу, на подручју града Београда присутне су следеће ос-
новне категорије терена:

– нискоравничарски терени флувијалног генетског типа 
(алувијалне заравни Саве, Дунава, Тамиша и Колубаре, и 
доњих делова њихових притока, алувијално-барски терени, 
речно-терасне заравни и алувијално-пролувијални терени);

– еолске и еолско-акватичне заравни Срема;
– терени неогеног побрђа;
– брдско-планински терени и
– геотехнички терени, тј. терени формирани антропоге-

ном делатношћу.

Према интензитету обраде могу се издвојити интен-
зивно и екстензивно обрађиване пољопривредне површи-
не, међу којима се даље уочавају посебне специфичности 
у зависности од типа предела коме припадају (лесна зара-
ван, алувијална зараван, побрђе и брдско-планинско под-
ручје).

Од значајних проблема који се односе на угрожавање ква-
литета пољопривредног земљишта могу се навести следећи:

– пренамена пољопривредног земљишта (најчешће не-
контролисана) у грађевинско-индустријско земљиште;

– старост и угроженост насипа за заштиту од поплава;
– недовољно развијени системи за одводњавање и на-

водњавање;
– неадекватна примена пестицида и вештачких ђубри-

ва, као и коришћење воде неодговарајућег квалитета за на-
водњавање.

Најплоднија земљишта налазе се северно од Саве и Ду-
нава, у Панонској равници и у околини Обреновца. 

Преко 50% укупног пољопривредног земљишта налази 
се у општинама: Обреновац, Палилула, Младеновац и Лаза-
ревац, док пољопривредне производње нема у општинама 
Стари град, Савски венац и Врачар.

Главни пољопривредни производи који се гаје на тери-
торији града према подацима из 2015. године су житари-
це (пшеница, раж, јечам, овас, кукуруз) засејане на 85.955 
ha, сточно крмно биље засејано на 22.503 ha, индустријско 
биље (шећерна репа, сунцокрет, соја, уљана репица) засеја-
но на 8.268 ha, повртно биље засејано на 3.220 ha, воће за-
сађено на 12.908 ha, грожђе засађено на 766 ha и др.

Површине пољопривредног земљишта на територији 
града Београда према катастарским класама и културама 
су врло хетерогене, од чега зависе и производне особине 
овог земљишта. Највеће учешће према категоријама ко-
ришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
имају њиве (78,34%) које су истовремено и најпогодије за 
давање у закуп.

Укупна наводњавана површина је 6.109 ha или 4.5% од 
укупно коришћене површине. Од тог броја 61,1% се на-
водњава површински, 14,7% орошавањем и 24,2% кап по 
кап. На подручју свих oпштина које припадају Београду 
наводњавање се примењује на индивидуалним пољопри-
вредним газдинствима за већину малих система за на-
водњавање (углавном методом капања и орошавања) у 
затвореном простору (пластеници и стакленици), одакле 
стиже највећа количина поврћа на градске пијаце. Повр-
шина земљишта обухваћена системом за одводњавање 
у региону Београда је 115.350 ha, при чему се око 65.000 
ha односи на земљиште које се користи за пољопривред-
ну производњу. Од укупне површине обухваћене сис-
темом за одводњавање око 29% укупне површине и 43% 
коришћеног пољопривредног земљишта је стварно од-
водњавано. Одводњавање земљишта се може вршити 
каналима за одводњавање или испумпавањем. Укупна 
површина територије београдског региона је покривена 
каналима за одводњавање у дужини од 1.060 km у 2013. 
години, што је више у односу на претходне две године 
када су се канали протезали на 878 km. На територији 
града Београда је у 2013. години постојало 27 црпних ста-
ница које су служиле за одводњавање. Одређени број ста-
ница је реверзибилног карактера и може се користити и 
за наводњавање у сушним периодима. Хидромелиораци-
они системи на територији Београда се налазе у оквиру 
пет мелиорационих подручја. Према Оперативном плану 
за одбрану од поплава Србије за 2013. годину, укупна ду-
жина каналске мреже на поменутим подручјима износи 
1.836,4 km. Реципијенти подручја, под називом: Београд 
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Дунав 1, Београд Дунав 2, Београд Сава 1, Београд Сава 
2 су Дунав, Тамиш и Сава. Системи мелиорационог под-
ручја Београд Морава за реципијенте, осим Саве, имају 
и реку Колубару, Топчидерску реку, Бељаницу, Турију, 
Пештан, Лукавицу и Љиг.

Водотоци I реда
– Спољашње воде које чине насипи и обалоутврде на ре-

кама Дунав, Сава, Колубара и Велики Луг (са притокама), 
укупне дужине 506,93 km:

1. Сектор/деоница – десна обала Дунава (Београд/Ада 
Хуја Д. 4.1.),(Винча и Гроцка Д.5.1.) и лева обала Дунава и 
десна обала Тамиша (Панчевачки рит Д.6.1– 6.4.) – 99,39 km

2. Сектор/деоница – десна обала Дунава и лева обала 
Саве од ушћа до Кленка и канал Нова Галовица (Земун – 
Нови Београд – Кленак С.1.1. и С.1.2.) – 68,61 km

3. Сектор/деоница – С.3.1 – С.3.10. десна обала Саве од 
ушћа до Вукићевице и притоке, Топчидерска река са пото-
ком Паригуз и Белом реком, као и Колубара са Тамнавом, 
Туријом, Бељаницом, Барајевском реком, Пештаном и Лу-
кавицом, три бране: „Ресник”, „Бела река” и „Дубоки поток” 
– 281,07 km

4. Сектор/деоница – М.4.3. Смедеревска паланка – Вели-
ки Луг – 57,86 km

– Унутрашње воде – хидромелиорациони системи ка-
налске мреже по територијалној припадности укупне ду-
жине 1.866,51 km:

1. Мелиорационо подручје „Београд Дунав 1” (ХМС БГ 
Д1 1.) – 688,934 km

2. Мелиорационо подручје „Београд Дунав 2” (ХМС БГ 
Д2 1.) – 8,700 km

3. Мелиорационо подручје „Београд Сава 1” (ХМС БГ С1 
1.– С1 5.) – 667,014 km

4. Мелиорационо подручје „Београд Сава 2” (ХМС БГ С2 
1.– С2 16.) – 444,978 km

5. Мелиорационо подручје „Београд Морава” (ХМС БГ 
М 1.– М 3.) – 56,886 km

6. Црпне станице на територији Београда – укупно 30. 
ЈВП „Београд воде” управља системом одбране од попла-

ва на водном подручју града Београда који се састоји од
Водотока II реда
– 200 регистрованих бујичних водотокова (Каљави по-

ток, Миријевски поток,...)
Улагања у водопривредни систем на територији града 

Београда су последњих двадесет година ниска, тако да по-
раст водостаја река представља потенцијалну опасност од 
поплава. Одбрана од поплава на територији града Београда 
се спроводи на два начина. Активан начин подразумева уп-
рављање и прерасподелу вода постојећим акумулацијама и 
ретензијама. Пасивна заштита се односи на регулације реч-
ног корита, насипе и кејске зидове. 

Табела 7. Површине и објекти брањени од поплава 

Површине и објекти брањени од поплава 
(Београдски регион) 2010 2011 2012 2013 

Укупна површина брањена од поплава, ha 60.274 33.819 33.819 33.819 
Коришћена пољопривредна површина, ha 51.694 28.429 28.429 28.429 
Број насеља 21 13 13 13 
Број индустријских објеката 21 7 7 7 
Број осталих привредних објеката 143 120 120 120 
Железничке пруге, km 52 46 46 46 
Путеви, km 100 70 70 70 
Укупна дужина насипа, km 471 471 471 404 

Извор: Републички завод за статистику

После катастрофалних поплава у мају 2014. године на 
територији града Београда обновљено је на територији ГО 
Обреновац 95% насипа. 

1.1.7. Вишегодишњи засади 

За Београд воћарско-виноградарска производња пред-
ставља значајан сектор пољопривредне производње, као и 
значајан извор сировине за прерађивачку индустрију. 

У свим општинама града Београда, са изузетком општи-
на Савски венац, Врачар и Стари град, у којима не постоје 
услови за ову производњу, заступљена је воћарска произ-
водња. Повољнији су услови у општинама јужно од Саве и 
Дунава, где ова производња има већи интензитет. У произ-
водњи је заступљено јабучасто, језграсто, коштичаво, јаго-
дичасто воће, као и грожђе. 

Код засада воћа најзаступљеније је коштичаво воће са 
77,4% од укупне површине засада воћа. Бресква је најза-
ступљеније коштичаво воће по површини засада, односно 
30,1% од укупне површине коштичавог воћа, док вишња 
учествује са 7,7%. Јабучасто воће учествује по засађеној по-
вршини са 22,6% од укупних површина под воћем. Јабука 
по засађеној површини у оквиру групе јабучастог воћа пар-
тиципира са 75%. Најмање је заступљено језграсто воће, 
односно ораси, који по површини засада учествују са свега 
1,77% . Значајна је и производња јагодастог воћа, односно 
јагода и малина.

На подручју Београда 14.659 газдинстава се бави воћар-
ством. Укупна површина под воћем је 12.908 ha. Од тога на 
10.597 ha се примењује плантажни начин узгоја, а на 2.311 ha 
екстензивни. Виноградарством се бави 3.217 газдинстава на 
територији града на укупној површини од 766 ha. Јабуке се гаје 
на 1.956 ha, крушке на 562 ha, брескве на 2.904 ha, кајсије на 
2.265 ha, вишње на 737 ha, шљиве на 2.507 ha, ораси на 229 ha, 
лешници на 121 ha.

На територији града јабука се гаји на 1.478.870 стаба-
ла, кајсија на 565.353 стабала, вишња на 431.585 стабала, 
трешња се гаји на 240.500 стабала. У 2013. години на тери-
торији Београда грожђе се гајило на укупно 7.359.000 чоко-
та. Од тог броја родних чокота је 7.116.670.

1.1.8. Сточни фонд 

Сточарска производња на територији града Београда 
има велики значај, који се огледа пре свега кроз произ-
водњу сточарских производа који служе за исхрану ста-
новништва (млеко, јаја, мед и вуна). Према подацима из 
2015. године производња крављег млека је 118.588 лита-
ра, што је за 14.920 литара мање у односу на 2014. годи-
ну; јаја је 79.817 што је за 62.183 комада мање у односу на 
2014. годину; меда 879 t, што је за 579 t више у односу на 
2014. годину, вуне је 160 t, што је за 34 t више у односу 
на 2014. годину. Сточарство је значајно и као сировинска 
основа за прехрамбену индустрију. Развој сточарства је 
од значаја и за развој пратећих индустрија – производње 
сточне хране, индустрије машина и опреме за пољопри-
вредну производњу и сл. Зависно од природних услова, 
структуре коришћених пољопривредних површина, еко-
номске ситуације и структуре становништва, које утичу 
на развој сточарства, у појединим општинама су у мањој 
или већој мери развијене поједине линије сточарске про-
изводње.
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Табела 8. Сточарска производња по општинама (говеда, 
свиње, овце и живина).

(Извор: Попис пољопривреде 2012 – основни показатељи)

Општине у 
Београду 

Број пољопривредних 
газдинстава Говеда Свиње Овце Живина 

Барајево 2.668 2.468 10.367 8.962 53.895 

Вождовац 1.675 584 5.103 2.132 33.260 

Врачар / / / / / 

Гроцка 4.043 846 7.634 2.228 50.592

Звездара 224 24 238 53 1.147 

Земун 889 2.403 8.422 764 16.503 

Лазаревац 4.831 3.205 16.771 18.966 71.770 

Младеновац 5.221 6.628 30.808 16.582 245.940 

Нови Београд 85 32 170 103 1.197 

Обреновац 5.536 9.650 56.031 14.656 106.110 

Палилула 1.705 19.746 38.589 985 54.339 

Раковица 202 26 175 46 1.819 

Савски венац / / / / / 

Сопот 2.708 3.200 13.462 8.744 50.180 

Стари град / / / / / 

Сурчин 2.131 4.119 12.128 3.574 163.468 

Чукарица 1.326 249 2.803 1.179 17.780 

Укупно (2012): 33.244 53.180 202.701 78.974 868.000 

Укупно (2013): / 58.871 190.870 71.391 812.000

Укупно (2014): / 61.259 180.048 80.498 990.305

Говедарство (37,13%) је највише заступљено у општини 
Палилула, а за њом следи Обреновац (18,14%) и Младено-
вац (12,46%). Свињарством се највише баве становници 
општине Обреновац (27,65%) и Палилула (19,04%), док се 
овце највише гаје у Лазаревцу (24,01%). Гајење живине је ис-
плативо за становнике приградских општина што се може 
видети на основу њихове бројности. Било да се гаји за соп-
ствене потребе или је намењена за даљу продају, живина је 
најбројнија у Младеновцу (28,33%), Сурчину (18,83%) и Об-
реновцу (12,22%). 

Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну 
пољопривредну делатност, која последњих година почиње 
да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и 
стандарда ЕУ. Различите врсте меда које потичу са географ-
ског подручја Србије су високог квалитета и у укупном 
економском обиму пољопривредне производње пчеларска 
производња учествује са 0,6 %. Према анкети из 2015. годи-
не на територији града Београда има укупно 51.729 кошни-
ца пчела.

Највећи део друштвеног производа пољопривреде и ри-
барства града Београда остварује се из приватне својине, 
која има све већи значај за формирање друштвеног произ-
вода пољопривреде. Аквакултура се обавља у пастрмским и 
шаранским рибњацима. Пастрмски рибњаци су лоцирани у 
брдско планинским крајевима, а шарански у равничарским. 
Потенцијал повећања производње пастрмки је ограничен 
ресурсима чистих водених токова, док је потенцијал за раз-
вој шаранског рибарства тако рећи неограничен. У 2012. 
години је произведено 7,66 хиљада тона рибе у објектима 
за аквакултуру. У том периоду увезено је 32.757 тона, док је 
извезено 562 тоне производа рибарства. 

У структури сточног крмног биља у периоду од 2013. до 
2015. године доминира производња кукуруза за крму (зе-
лена маса), следи производња луцерке и детелине. У 2015. 
години, производња луцерке је била: 41.653 t, производња 
детелине 23.240 t, а производња кукуруза за крму 114.244 t.

1.1.9. Механизација, опрема и објекти 

Пољопривредни произвођачи схватају да низак ниво оп-
ремљености газдинстава механизацијом представља огра-
ничавајући фактор развоја пољопривреде. Број трактора је 
индикатор који указује на развијеност пољопривредне про-
изводње, пре свега земљорадње у београдским општинама. 
На територији града Београда према Попису пољопривреде 
у 2012. години укупно има 22.564 двоосовинских трактора, и 
8.376 једноосовинских трактора, комбајна 1.442 и прикључ-
них машина 74.812. Укупан број објеката за смештај стоке 
је 59.146, објеката за смештај пољопривредних производа 
на газдинству: кошева за кукуруз је 17.765, амбара је 8.217 и 
силоса је 193, објеката за смештај пољопривредних машина 
и опреме на газдинству је 13.920, сушара је 231, објеката за 
силажу на газдинствима је 636, хладњача 192, стакленика 146 
и пластеника 4.994. Према расположивим подацима При-
вредне коморе Београда, млинска индустрија Београда има 
довољно капацитета за смештај и прераду пшенице – си-
лосе и подна складишта укупног капацитета од 200.000 t на 
годишњем нивоу. Млински капацитети на нивоу Београда 
износе око 160.000 t. Откуп пшенице ће зависити искључиво 
од финансијске способности млинске индустрије која купује 
пшеницу за сопствене потребе. Од значајнијих пољопри-
вредних предузећа на територији града Београда која се из-
међу осталог баве производњом и прерадом ратарских про-
извода или су њихови велики потрошачи треба издвојити 
следећа: ПКБ Корпорација; Београдска пекарска индустрија; 
Клас а.д.; Житопродукт; БД Агро; ПИК Земун; Драган Мар-
ковић а.д.; Колубара услуге; Соко Штарк; Институт за куку-
руз; Институт за сточарство; Институт ПКБ Агроекономик; 
„Маковица” а.д. и други. Ова пољопривредна предузећа и 
задруге располажу великим обрадивим површинама, меха-
низацијом, стручним кадром и смештајним капацитетима 
који омогућују адекватну организацију производње и пости-
зање значајних приноса у ратарској производњи. Простор 
за складиштење стајњака условљен је типом стајњака, њего-
вом наменом и количином. Дневна количина стајњака који 
крава произведе зависи од начина држања, као и исхране. 
Стајњак се пакује у висине од око 2 m, где би запремина чвр-
стог стајњака износила око 800kg/m3. За разлику од чврстог 
стајњака, складиштење течног стајњака је нешто захтевније 
јер изискује јаму изграђену од непропусног материјала, 
транспорт од штале до јаме системом канала, нагиба, упо-
требом пумпи и цистерни као и другом пратећом опремом. 
Чврсти и течни стајњак се користи за ђубрење њива, односно 
побољшaња структуре земљишта. Предност течног стајњака 
у односу на чврсти, је и у његовој употреби за производњу 
биогаса, што изискује додатне грађевине и пратећу опрему.

1.1.10. Радна снага: 

Број активних регистрованих пољопривредних газдин-
става је 33.244, и исто толико је и носилаца пољопривред-
них газдинстава.

Менаџери (носиоци) пољопривредних газдинстава су 
4.477 жене, а 28.767 мушкарци. Квалификација менаџера 
(носилаца пољопривредног газдинства) односно доноси-
лаца одлука на пољопривредним газдинствима је таква да 
радно искуство из пољопривредне праксе има 18.337, а све-
га 229 је похађало разне курсеве из области пољопривреде. 

Сезонску радну снагу чини 13.675 сезонских радника. 
Неповољна је старосна структура на газдинствима. 

Међу општинама које имају карактеристике руралних под-
ручја, највеће учешће старијих од 50 година имају газдин-
ства у општинама Сопот и Гроцка, а најмлађа популација 
регистрована је на газдинствима у општинама Лазаревац, 
Младеновац и Обреновац.
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1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 

Пописом пољопривреде 2012. године у Београду је за-
бележено постојање 33.244 пољопривредних газдинстава, 
од чега: у Обреновцу 5.536, Младеновцу 5.221, Лазаревцу 
4.831, Гроцкој 4.043, Сопоту 2.708, Барајеву 2.668, Сурчи-
ну 2.131, Палилули 1.705, Вождовцу 1.675, Чукарици 1.326, 
Земун 889, Звездари 224, Раковици 202 и Новом Београду 
85, док поједине градске општине попут Врачара, Савског 
венца и Старог града немају пољопривредних газдинста-
ва на својој територији. Од укупног броја регистрованих 
пољопривредних газдинстава породично пољопривредно 
газдинство чини 99,5%, а правна лица и предузетници 0,5%.

У табели која следи дат је приказ газдинстава у Београ-
ду према броју чланова и стално запослених. Посматрајући 
добијене податке може се приметити да доминирају газдин-
ства са малим бројем чланова, односно једно до два лица. 
Највише таквих газдинстава има у Обреновцу, Младеновцу 
и Лазаревцу. Следе пољопривредна газдинства која имају 
нешто више чланова, од три до четири лица. Највише так-
вих је у Младеновцу, а затим у Обреновцу, Лазаревцу и 
Гроцкој. Највише газдинстава која броје седам и више лица 
има у Младеновцу, а следе их газдинства у Палилули, Обре-
новцу и Лазаревцу.

Табела 9. Газдинства према броју чланова и стално запосле-
них на газдинству 

Општина Укупно 1-2 лица 3-4 лица 5-6 лица 7 и више лица 
Барајево 2.668 1.947 655 63 3 
Вождовац 1.675 1.278 373 21 3 
Врачар / / / / / 
Гроцка 4.043 2.702 1.162 170 9 
Звездара 224 182 37 4 1 
Земун 889 652 213 17 7 
Лазаревац 4.831 3.257 1.367 196 11 
Младеновац 5.221 3.195 1.724 280 22 
Нови Београд 85 58 24 3
Обреновац 5.536 3.699 1.614 212 11 
Палилула 1.705 1.243 381 62 19 
Раковица 202 170 25 4 3 
Савски венац / / / / / 
Сопот 2.708 1.966 662 75 5 
Стари град / / / / / 
Сурчин 2.131 1.709 377 36 9 
Чукарица 1.326 1.065 230 28 3 
Укупно Београд 33.244 23.123 8.844 1.171 106 

1.1.12. Производња пољопривредних производа

Град Београд као развијен индустријски и трговачки 
центар, без обзира што има релативно велике површине 
плодног пољопривредног земљишта и повољне природне 
услове за бављење пољопривредом, има веома мали проце-
нат становништва које се бави искључиво пољопривредном 
производњом. У складу с тим, као и под утицајем општих 
политичких и економских услова, део укупног друштвеног 
производа који се остварује из делатности пољопривреде 
веома je мали. 

Ратарска производња по свом обиму, структури и 
сложености представља један од најзначајнијих секто-
ра пољопривредне производње на нивоу града Београда 
која такође представља и један од најважнијих фактора 
прехрамбене стабилности и сигурности града.

На територији града постоје одговарајући услови за 
организовање ратарске производње поготову у општи-
нама које се налазе северно од Саве и Дунава, где су пар-
целе знатно веће у односу на парцеле општина које се на-
лазе јужно од ових река, где је терен више брежуљкаст и 
погоднији за воћарску производњу. Међутим, целокупну 
ратарску производњу карактерише недостатак средстава 
за финансирање текуће производње и све веће смањење 
расположивих обрадивих површина услед неконтролисане 
промене намене пољопривредног земљишта. 

Од укупно 125.157 ha под ораницама и баштама, у 2015. 
години на територији града Београда ратарска производња 
се одвијала на 121.085 ha, односно на 97% површина. Од ра-
тарских култура доминирају површине под житарицама са 
69%, затим површине под сточним крмним биљем са 18%, а 
најмање ораничних површина се налази под индустријским 
биљем, свега 7%. Од житарица највише је површина под ку-
курузом 43. 724 ha и пшеницом 28.934 ha. Од повртног биља 
у 2015. години паприка заузима 511 ha, парадајз 1031 ha, ку-
пус и кељ 994 ha. Од индустријског биља највеће површине 
су под сојом 4.831 ha, шећерном репом 1.803 ha и сунцокре-
том 1.354 ha.

Према подацима из 2015. године на територији Београ-
да је било 56.982 грла говеда, 172.667 свиња, 77.266 оваца, 
11.354 коза, 1.649.008 комада живине, а број кошница у 
2015. години је 51.729. Узгој рибе је организован на 19.9 ha.

Тренутно на територији Београда мали број произвођа-
ча (индивидуалних газдинстава и предузећа) има серти-
фиковану органску производњу, и то углавном у области 
ратарства, воћарства, као и прераде воћа. Имајући у виду 
висок раст иностране тражње за органским производима, 
близину, величину и потенцијал тржишта Београда, више 
цене ових производа у односу на производе хемијски тре-
тиране, као и веома повољне еколошке услове за органску 
производњу у појединим општинама града (пре свега Со-
пот и Барајево), један од начина развијања конкурентности 
целокупног пољопривредног сектора Београда јесте већа 
оријентација произвођача на органску производњу. 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

Према подацима Задружног савеза Београда на терито-
рији града Београда регистровано је 56 земљорадничких 
задруга и један задружни савез. Од овог укупног броја ре-
гистрованих задруга активних је 31 задруга и један задруж-
ни савез. Пет задруга је у стечају. Двадесет задруга је неак-
тивно или је у блокади.

Свака од ових задруга броји најмање стотину задруга-
ра. Укупан број коопераната са којим задруге на територији 
града Београда сарађују је преко 4.500 копераната.

Основне делатности задруга су: сточарство, воћарство, 
повртарство, ратарство, пчеларство као и откуп и пласман 
пољопривредних производа.

Задруге се срећу са следећим проблемима:
– нерешено питање власничких односа над имовином у 

задругама (нерешени власнички односи представљају вели-
ку препреку за успешније пословање задруга);

– непоштовање задружних принципа и задружних вред-
ности у раду задруга (пословање задруга по задружним 
принципима је обавеза прописана од стране Међународног 
задружног савеза и Закона о задругама);

– непостојање задружне ревизије (Задружна ревизија 
је прописана законом и односи се на контролу примене за-
дружних принципа у пословању задруге, као и контролу по-
словања задруге уопште. Та законска одредба се не поштује, 
а уз то и не постоје лиценцирани задружни ревизори);
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– отежан приступ задруга тржишту капитала (банкар-
ски кредити за финансирање пољопривредне производње и 
инвестиције у пољопривреди су крајње неповољни);

– недовољна обухваћеност задруга мерама аграрне по-
литике Србије (задруге су мали корисници средстава аграр-
ног буџета);

– финансијска исцрпљеност и неликвидност задруга 
(хронична несташица сопствених обртних средстава за на-
бавку репроматеријала и заснивање пољ.производње);

– смањење обима промета роба и услуга у зaдругама (зна-
чајан промет пољопривредних производа преко 30%, пре 
свега воћа и поврћа и живе стоке обавља се преко накупаца у 
тзв.сивој зони и представља крајње нелојалну конкуренцију 
задругама у пословима који су њихова основна делатност).

Такође, присутна је даља девастација задружне имовине 
кроз примену оспорених одредби Закона о стечају.

Присутно је недовољно подстицање удруживања у зад-
руге и друге облике организовања како са нивоа Републике 
тако и Града.

1.1.14. Трансфер знања и информација

Трансфер знања у области пољопривреде спрово-
ди се кроз систем формалног образовања свих нивоа (од 
средњег образовања до докторских студија), путем разли-
читих врста обука организованих од стране образовних и 

истраживачких установа и организација, Пољопривредне 
саветодавне стручне службе (у даљем тексту: ПССС-а), 
приватних привредних друштава, пројектних јединица, 
медија итд. Саветодавни систем у пољопривреди обух-
вата 35 ПССС: 22 на подручју уже Србије, чији рад је 
под мониторингом Министарства пољопривреде и заш-
тите животне средине (у даљем тексту: МПЗЖС) и 12 
ПССС и Енолошка станица чији рад је под мониторингом 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство. За трансфер знања и пружање подрш-
ке пољопривредним произвођачима на територији града 
Београда задужене су две ПССС: Падинска скела (шест 
саветодаваца) и Младеновац (седам саветодаваца). Орга-
низовани трансфер знања преко ПССС стиже до релатив-
но малог броја корисника. Корисници често информације 
прихватају са резервом и ретко се усуђују да инвестирају 
сопствена средства у стицање нових знања и вештина. 
Несигурности корисника доприноси и то што трансфер 
знања који се врши у сврху промоције нових производа 
и технологија, путем медија и на друге начине, може бити 
необјективан и усмерен превасходно на профит преноси-
оца. Могућности које пружају приватно-јавна партнерства 
у домену креирања и трансферу знања и технологија, као и 
већег укључивања других актера (задруга, приватних кон-
султантских привредних субјеката и агенција, невладиног 
сектора и других) нису искоришћене.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања
Редни 
број Назив мере Шифра 

мере
Планирани буџет за текућу годи-
ну без пренетих обавеза (у РСД)

Износ постицаја по јединици 
мере (апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по корисни-
ку (%) (нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални износ подршке по ко-
риснику (ако је дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1.
2.
3.
n+1...

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни 
број Назив мере Шифра 

мере
Планирани буџет за текућу годи-
ну без пренетих обавеза (у РСД)

Износ подстицаја по јединици 
мере (апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по корисни-
ку (%) (нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални износ подршке по ко-
риснику (ако је дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1.
2.
3.

n+1...
УКУПНО 

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни 
број Назив мере Шифра 

мере
Планирани буџет за текућу годину 

без пренетих обавеза (у РСД)
Износ подстицаја по кориснику 

(%) (нпр. 30%, 50%, 80%)
Максимални износ подршке по ко-
риснику (ако је дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1. Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредним газдинствима 101 115.100.000,00 80% 1.600.000,00

УКУПНО 115.100.000,00
 

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере
Планирани буџет за текућу годину 

без пренетих обавеза (у РСД)
Износ подстицаја по јединици 
мере (апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по 
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1.

Подстицаји за про-
мотивне активности 
у пољопривреди и 
руралном развоју

402 4.600.000,00 / 100% 2.000.000,00

УКУПНО 4.600.000,00
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја
и посебних подстицаја

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани буџет за текућу годи-
ну без пренетих обавеза (у РСД)

Износ подстицаја по кориснику 
(%) (нпр. 30%, 50%, 80%)

Максимални износ подршке по кориснику 
(ако је дефинисан) (РСД)

Пренете 
обавезе

1.
2.
3.

n+1...
УКУПНО 

Тaбела 6. Табеларни приказ планираних финансијских 
средстава

Буџет Вредност у РСД 
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реали-
зацију Програма подршке за спровођење пољопривредне полити-
ке и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

119.700.000,00

Планирана средства за директна плаћања  
Планирана средства за кредитну подршку  
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 115.100.000,00 
Планирана средства за посебне подстицаје  4.600,000,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног 
развоја 
Пренете обавезе

1.1. Циљна група и значај променa којe се очекују за ко-
риснике након примене Програма

Циљна група су регистровани пољопривредни произ-
вођачи који имају формиране засаде воћа максимално до 1 hа 
али не располажу противградном мрежом и системом за на-
водњавање, регистровани пољопривредни произвођачи који 
планирају биљну производњу у затвореном простору и за ту 
намену планирају максимално до 0,05 hа обрадиве површи-
не, регистровани пољопривредни произвођачи који се баве 
производњом меда и производа од меда или планирају про-
изводњу меда и производа од меда, регистровани пољопри-
вредним произвођачима који се баве сточарством у циљу по-
већања производње крављег млека и меса, бољу снабдевеност 
тржишта града Београда месом, млеком и млечним произво-
дима, унапређење генетског потенцијала, укрупњавање стада 
као и повећање броја грла специјализованих млечних раса го-
веда, као и регистровани пољопривредни произвођачи за на-
бавку механизације у циљу јачања конкурентности пољопри-
вредних газдинстава. 

Након реализовања мера очекује се значајно повећање 
приноса који ће кориснику омогућити увећан и редован из-
вор прихода.

1.4. Информисање корисника о могућностима које про-
грам пружа 

Информисање корисника о могућностима које програм 
пружа ће се уз подршку Службе за информисање врши-
ти презентацијом програма електронским и штампаним 
средствима јавног информисања као и путем интернета, 
односно на званичном сајту Града Београда и друштвеним 
мрежама. Кратким вестима и репортажама вршиће се наја-
ва активности у вези са програмом мера као и презентација 
постигнутих резултата. Планиране су трибине у присуству 
пољопривредних произвођача, које ће се одржати у просто-
ријама градских општина које имају на свом подручју зна-
чајну пољопривредну производњу и пољопривредна газ-
динства која чине циљну групу за реализацију мера. Такође, 
редовно ће бити обавештаване стручне службе и представ-

ници општинских управа о припреми и реализацији про-
грама мера у циљу информисања пољопривредника путем 
локалних средстава информисања, интернет страница и ог-
ласних табли које уређују градске општине . 

1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације про-
грама 

Праћење ће се вршити непосредним увидом у реали-
зацију мера из програма мера од стране представника се-
кретаријата. Контрола на терену и позитиван извештај у 
форми записника је неопходан како би се извршио транс-
фер средстава на текући рачун носиоца пољопривредног 
газдинства. Мониторинг је предвиђен текстом Јавног по-
зива за доделу подстицајних средстава као и уговором који 
сачињава представник секретаријата и корисник средстава 
и односи се на могућност вршења контроле без претходне 
најаве у периоду који се односи на време у којем корисник 
не сме да отуђи предмет инвестиције. Такође, предмет над-
зора је и функционалност предметне инвестиције. Евалу-
ација је такође предвиђена текстом Јавног позива за доделу 
подстицајних средстава као и поменутим уговором и одно-
си се на обавезу корисника средстава да на захтев даваоца 
средстава достави секретаријату податке о врсти културе 
и сорте које ће се гајити, остварен принос и приход који 
се остварује по јединици површине као и обим пласмана 
остварене производње на тржишту . 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопри-
вредних газдинстава

Шифра мере: 101

2.1.1. Образложење 

Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног 
сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију про-
изводње пољопривредних газдинстава регистрованих на те-
риторији града Београда, као и опрему, технологију и јачање 
производног ланца. У складу са нацртом Стратегије Града 
Београда 2015–2020. године и Акционим планом који је сас-
тавни део ове стратегије, највећи део планираних буџетских 
средстава је управо намењен расту конкурентности. 

Релативно мале површине којима располажу газдинства 
условљавају интензивну пољопривредну производњу која 
обезбеђује висок приход по јединици површине. 

Газдинства која се баве производњом поврћа, воћа и 
других производа, карактерише специјализована произ-
водња а кључни проблем овог сектора је недостатак сред-
става за заснивање интензивне производње у заштићеним 
условима. Производња меда и пчелињих производа не за-
хтева велику површину пољопривредног земљишта и вели-
ка улагања, али захтева висок ниво знања па је неопходна 
едукација.
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Мера инвестиције у материјална средства пољопривред-
них газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 
газдинства у циљу унапређења средстава и процеса произ-
водње, продуктивности, конкурентности као и технолош-
ког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандарди-
ма, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће 
оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. 

Сектор – Млеко
Зависно од природних услова, структуре коришћења 

пољопривредних површина, економске ситуације и струк-
туре становништва,и осталих фактора који које утичу на 
развој сточарства, у појединим општинама су у мањој или 
већој мери развијене поједине линије сточарске произ-
водње. Сточарска производња на територији града Београ-
да има велики значај, који се огледа пре свега кроз произ-
водњу и извоз сточарских производа који служе за исхрану 
становништва (месо, млеко, јаја, мед и вуна). Сточарство је 
значајан извор сировина за прехрамбену индустрију. Развој 
сточарства је веома битан и за развој пратећих индустрија 
– производње сточне хране, индустрије машина, опреме 
за пољопривредну производњу и сл. Кључни проблем овог 
сектора огледа се у константном смањењу броја грла стоке, 
као и смањењу количине произведеног и откупљеног кра-
вљег млека и меса.

Сектор – Воће, грожђе, поврће и цвеће
Иако ова газдинства карактерише специјализована про-

изводња, кључни проблем овог сектора је уситњеност по-
седа, недовољна едукација и недовољна примена савремене 
технологије производње, застарелост механизације. Про-
сечна површина пољопривредног земљишта којим распола-
же пољопривредно газдинство на територији града Београ-
да износи 4,1 ha. Број трактора је индикатор који указује на 
развијеност пољопривредне производње, пре свега земљо-
радње у београдским општинама. 

Високи трошкови производње и немогућност утицаја на 
цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа профита, а са-
мим тим и до немогућности инвестирања у нове капацитете. 

Низак степен образовања и стручне оспособљености 
ствара потешкоће када је реч о правилној употреби савре-
мене опреме и коришћењу инпута, примени савремених 
метода у производњи поврћа и воћа у заштићеним услови-
ма као и метода за наводњавање.

На територији града релативно мали број газдинстава 
се бави производњом цвећа и то пре свега у заштићеном 
простору. То су углавном уско специјализована газдинства 
која су добро организована и сарађују међусобно по пи-
тању заједничке набавке инпута производње и пласмана 
производа. 

Сектор – Пчеларство
Пчеларство представља изузетно атрактивну пољопри-

вредну делатност, која последњих година почиње да се тр-
жишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда 
Европске уније. Мед са географског подручја Србије се исти-
че квалитетом и тражен је на тржишу земаља Европске уније. 

Према анкети из 2015. године на територији града Београ-
да има укупно 51.729 кошница пчела. Пчеларство може бити 
допунска делатност на пољопривредном газдинству јер не за-
хтева велику површину и велика улагања. Такође, уз значајна 
улагања може бити профитабилна основна делатност. 

Просечан принос меда по кошници у претходним годи-
нама у условима обилних падавина износи 6,7 килограма 
меда по кошници. Газдиство са 50 кошница може да обез-
беди егзистенцију за вишечлану породицу. Проблем је нес-
тандардан квалитет меда и непостојање великих купаца као 
и низак ниво знања у вези са новим технологијама и тради-
ционалним вештинама.

2.1.2. Циљеви мере 

Општи циљеви: 
Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 

повећање производње, побољшање продуктивности и 
квалитета производа и смањење трошкова производње; 
унапређење техничко-технолошке опремљености; одржи-
во управљањe ресурсима и заштите животне средине; раст 
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 
иностраног тржишта; усклађивање са правилима Европске 
уније, њеним стандардима, политикама и праксама.

Специфични циљеви по секторима:
Сектор – Млеко – Повећање броја грла; квалитативно и 

квантитативно повећање производње; повећање прихода у 
домаћинствима која се баве сточарском производњом; 

Сектор – Воће, грожђе, поврће и цвеће – успостављање 
нових производних површина и обнављање постојеће про-
изводње; повећање површина у заштићеном простору; по-
већање површина под интензивним засадима; повећање 
наводњаваних површина системом „кап по кап”; повећање 
површина засада воћа под системом  противградних мрежа; 
повећање производње, побољшање продуктивности и квали-
тета производа и смањење трошкова производње; јачање кон-
курентности пољопривредних газдинстава; обнављање заста-
реле механизације и усвајање нових технологија производње.

Сектор – Пчеларство – повећање броја кошница у који-
мa се производи мед и пчелињи производи уз традицио-
налне вештине и савремена знања; повећање производње 
пчеларских производа; повећање прихода у домаћинствима 
која се баве пчеларском производњом; повећање степена 
запослености у сектору и достизање стандарда у области 
заштите животне средине;

2.1.3. Веза мера са националним програмима за рурални 
развој и пољопривреду 

Национални програм руралног развоја од 2015–2020. го-
дине није усвојен.

2.1.4. Крајњи корисници 

Крајњи корисници су физичка лица регистрована у Ре-
гистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

2.1.5. Економска одрживост 

Подносилац захтева за средства није у обавези да до-
каже економску одрживост улагања кроз одређену форму 
бизнис плана или пројекта. 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 

– Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинста-
ва у складу са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења регистра пољопривредних газдинстава; 

– За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи-
ти подстицаје по неком другом основу (субвенције, подсти-
цаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја 
у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

– Корисници средстава морају да располажу пољопри-
вредним земљиштем на територији града Београда и имају 
стално место пребивалишта на територији града Београда.



Број 6 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. фебруар 2017.

– У случају када корисник није власник катастарских 
парцела и објекта који су предмет инвестиције за коју се 
подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, 
односно коришћења на основу уговора закљученог са заку-
подавцем физичким лицем.

2.1.7. Специфични критеријуми 

Сектор – Млеко:
Право на подстицаје имају физичка лица – носиоци ре-

гистрованог пољопривредног газдинства који поседује нај-
мање једно, уматичено грло говеда у сопственом запату и да 
поседује одговарајући објекат за узгој говеда који се налази 
на катастарској парцели на територији града Београда.

Сектор – Воће, грожђе, поврће и цвеће:
Право на подстицаје имају физичка лица – носиоци 

регистрованог пољопривредног газдинства који имају за-
сновану воћарску производњу на минимум 0,25 hа јагоди-
частог воћа и хмеља, и 0,25 hа другог воћа.

Право на подстицаје имају физичка лица – носиоци ре-
гистрованог пољопривредног газдинства који планирају за-
снивање повртарске производње као и производњу расада 
и цвећа, у затвореном простору површине до 0,05 hа.

Право на подстицаје имају физичка лица – носиоци ре-
гистрованог пољопривредног газдинства који имају мини-
мум 3 hа обрадивог пољопривредног земљишта.

Сектор – Пчеларство: 
Право на подстицаје за набавку опреме за пчеларство 

имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопри-
вредног газдинства. 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или симентал-
ског говечета

101.3.3. Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу (укључујући и произ-
водњу расада и цвећарства) на отвореном пољу, набавка механизације 
за воћарско-виноградарску производњу; набавка прецизних машина 
за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица 
или атомизера за заштиту од болести, корова или штеточина; система 
са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од 
измрзавања; противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система 
„кап по кап”; набавка пластичних фолија, агротекстила и слично и 
прскалица за наводњавањe).

101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртар-
ску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску 
производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору 
(набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитет-
них вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за 
загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 
наводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за произ-
водњу расада) за пластенике и стакленике.

101.3.2. Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 KW, риголера, 
подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу

101.4.1. Набавка трактора за ратарску производњу
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство.

2.1.9. Критеријуми селекције за инвестицију број 101.1.1 

Редни број Тип критеријума за избор  Бодови 
1. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

– 1–2 члана 
– 3–4 чланова
– 5 и више чланова 

10
15
20

2. Године старости носиоца пољопривредног газдинства
– 18–40 година 
– 41–60 година
– 61 и више 

10
6
3

Критеријуми селекције за инвестицију број 101.3.3 – и 
инвестиција број 101.3.4 

Редни број Тип критеријума за избор  Бодови 
1. Органска производња 30
2. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

– 1–2 члана 
– 3–4 чланова
– 5 и више чланова 

10
15
20

3. Године старости носиоца пољопривредног газдинства
– 18–40 година 
– 41–60 година
– 61 и више 

10
6
3

Критеријуми селекције за инвестицију број 101.3.2 и 
критеријуми селекције за инвестицију број 101.4.1.

Редни број Тип критеријума за избор  Бодови 
1. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

– 1–2 члана 
– 3–5 чланова
– 5 и више чланова 

10
15
20

2. Године старости носиоца пољопривредног газдинства
– 18–40 година 
– 41–60 година
– 61 и више 

10
6
3

Критеријуми селекције за инвестицију број 101.5.2 

Редни број Тип критеријума за избор Бодови
1. Органска производња 30
2. Подносилац захтева је лице млађе од 40 година 20

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бо-
дова а до утрошка расположивих средстава. Ако два или 
више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност 
ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву 
односно поднео комплетну документацију.

2.1.10. Интензитет помоћи 

СЕКТОР
ПОДСТИЦАЈИ Максимални износ финанасијских 

средстава (рсд)Мин. Макс. 
Воће, грожђе поврће и цвеће / 80%* 1.600.000,00
Пчеларство / 80%* 65.000,00
Млеко / 80%* 300.000,00

*Напомена: Износ 80% али да не прелази максимално 
утврђени износ финансијских средстава

Интензитет помоћи за све инвeстиције износи 80% 
укупних прихватљивих трошкова.

Максимални износ повраћаја/инвестиције по секторима 
је следећи:

За воће, поврће и остале усеве:
– Максимални износ финансијских средстава по инвес-

тицији не може бити већи од 1.600.000,00 динара.
За пчеларство:
Максимални износ финансијских средстава по инвести-

цији не може бити већи од 65.000,00 динара.
За сточарство:
Максимални износ финансијских средстава по инвести-

цији не може бити већи од 300.000,00 динара.

2.1.11. Индикатори – показатељи

Редни број Назив показатеља 
1. Укупан број поднетих захтева 
2. Укупан број подржаних пројеката 
3. Број подржаних младих пољопривредних произвођача 
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2.1.12. Административна процедура

Мера ће бити спроведена од стране органа локалне са-
моуправе, односно Секретаријата за привреду Градске 
управе Града Београда. Инвестиције које ће се финасира-
ти у оквиру ове мере ће бити изабране у поступку јавних 
позива за подношење захтева за коришћење бесповрат-
них средстава. Град Београд као јединица локалне само-
управе ће сваке године доносити Програм мера подршке 
пољопривредне политике и политике руралног развоја (у 
даљем тексту: Програм мера), објављивати јавне позиве за 
подношење захтева за доделу подстицајних средстава, на-
кон добијања сагласности градоначелника на Закључак о 
покретању поступка, време отварања поступка и рокове за 
подношење захтева као и спровести широку кампању ин-
формисања. 

Достављени захтеви ће бити административно провере-
ни од стране стручних служби Секретаријата за привреду 
у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтев се подноси од стране корисника на 
обрасцима у складу са условима који су прописани јавним 
позивом. Детаљне административне провере се спроводе 
пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање 
захтева испуњени. Захтеви који буду достављени комплет-
ни, благовремено и у складу са условима јавног позива ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након 
обраде захтева од стране стручне службе Секретаријата за 
привреду, биће формирана листа са подносиоцима захтева 
који испуњавају услове у складу са редоследом подношења 
потпуних захтева као и посебним критеријумима за доделу 
подстицајних средстава и донетa Одлука о додели подсти-
цајних средстава. Након добијања сагласности градоначе-
лника на Одлуку о додели подстицајних средстава, секретар 
Секретаријата за привреду закључује са корисником под-
стицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе. 

После административне контроле, прихватљиви захтеви 
ће бити проверени на лицу места од представника Секрета-
ријата за привреду у циљу утврђивања испуњености услова 
за постављање опреме. 

3.4. Назив мере: 402. Подстицаји за промотивне актив-
ности у пољопривреди и руралном развоју.

3.4.1. Образложење 

Ова мера унапређује креирање нових знања у складу 
са стварним потребама крајњих корисника, имплемен-
тацију постојећих знања и трансфер знања међусобним 
повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са 
пољопривредним произвођачима. Ову меру је неопход-
но спроводити због поседовне структуре (велики број ма-
лих газдинстава), скромног знања и недостатка додатних 
вештина руралног становништва, ниске продуктивности и 
ниских прихода који се остварују од пољопривреде. Мере 
које је у Програму мера предложи Секретаријат за привре-
ду није могуће реализовати без трансфера знања с обзиром 
да се ради о областима у пољопривреди које захтевају висок 
ниво знања и вештина. Планирана су средства за обуку за 
органску производњу и обуку за пчеларе. 

Секретаријат за привреду – Град Београд у 2017. години 
представиће се на Сајму етно-хране и пића који ће се одр-
жати на Београдском сајму и на Међународном пољопри-

вредном сајму који ће се одржати на Новосадском сајму. 
Циљ сајмова је представљање произвођача ради закључења 
купопродајних уговора са потенцијалним купцима из Ср-
бије и иностранства, проналажење инвеститора за произ-
водњу, амбалажу и пласман етно производа, едукација про-
извођача из области стандардизације, упознавање тржишта 
са специфичним производима и промоција етно хране и 
пића и традиционалног начина припремања прехрамбених 
производа као дела културног индетитета народа.

3.4.2. Циљеви мере 

Општи циљеви: 
Повећање доступности и квалитета знања, унапређење 

социјалне и економске инклузије малих и средњих газдин-
става у руралним срединама; одрживи развој, заштита ре-
сурса, побољшање биодиверзитета и смањење миграције 
становништва.

Специфични циљеви:
Јачање и функционално повезивање свих актера у систе-

му креирања и трансфера знања.

3.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални 
развoj

Национални програм руралног развоја од 2015. до 2020. 
године још није усвојен.

3.4.4. Крајњи корисници средстава су удружења грађана, 
предузетници и правна лица за пружање услуга, научне и 

стручне институције. 

3.4.5. Економска одрживост

Подносилац захтева за средства није у обавези да до-
каже економску одрживост улагања кроз одређену форму 
бизнис плана или пројекта.

3.4.6. Општи критеријуми за кориснике 

Корисник треба да буде уписан у одговарајући регис-
тар (Регистар привредних субјеката, Регистар иновационих 
организација или Регистар удружења и др.) и да поседује 
потписану изјаву да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима.

3.4.7. Специфични критеријуми 

– Корисници средстава за стручно оспособљавање, ак-
тивности стицања вештина и показне активности треба да 
имају искуство у пружању услуге, стручни и технички ка-
пацитет. 

– Удружења грађана која имају седиште на територији 
града Београда, са дефинисаним циљевима стручног ос-
пособљавања чланова и могућношћу организације обра-
зовања одраслих као и издавање одговарајућих уверења о 
томе (Статут удружења).

3.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, сту-
дијска путовања 
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3.4.9. Критеријуми селекције 

Критеријуми селекције се не примењују при реализа-
цији ове мере с обзиром да није предвиђено рангирање по-
тенцијалних корисника. 

3.4.10. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи за инвестицију износи до 100% 
укупних прихватљивих трошкова.

3.4.11. Индикатори – показатељи 

Редни 
број Назив показатеља

1. Укупан број одржаних едукација/радионица
2. Укупан број едукованих пољопривредника који су стекли сертификат или 

потврду о похађању обуке
3. Укупан број пољопривредних произвођача који су посетили сајам

3.4.12. Административна процедура 

Мера ће бити спроведена од стране органа локалне са-
моуправе односно Секретаријата за привреду, а у складу 
са Програмом мера. Секретаријат за привреду ће упутити 
Позиве на адресе удружења грађана, предузетника и прав-
ним лицима за пружање теоријске и практичне обуке, на-
учним и стручним институцијама да доставе понуде за 
програм обуке пољопривредника. Понуда треба да садр-
жи: теоријски и практични део обуке, број полазника, број 
часова, место одржавања, рок трајања обуке, кадровскe и 
техничкe капацитетe, одговорност за спровођење, реализа-
цију програма обуке, износ средстава за извршену обуку по 
полазнику и укупан износ средстава. Достављене понуде ће 
бити разматранe од стране стручних служби Секретарија-

та за привреду. Критеријум за избор најповољније понуде 
ће бити наведени позивом. Стручна служба Секретаријата 
за привреду на основу критеријума утврђује најповољнију 
понуду и даје предлог секретару Секретаријата за привреду 
који доноси Одлуку о избору најповољније понуде. Након 
добијања сагласности градоначелника на Одлуку о избору 
најповољније понуде биће закључен уговор са изабраним 
извршиоцем којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Секретаријат за привреду ће путем средстава информи-
сања, интернет страница, огласних табли које уређују град-
ске општине и одржавањем трибина, обавестити заинтере-
соване пољопривреднике када ће и у ком року спровести 
обуку у организацији Града Београда. 

Град Београд – Секретаријат за привреду планира да се 
и у 2017. години престави на Сајму етно хране и пића који 
ће се одржати на Београдском сајму и на Међународном 
пољопривредном сајму који ће се одржати на Новосадском 
сајму. На основу добијене сагласности на модел уговора 
Градског правобранилаштва и Закључка градоначелни-
ка града Београда о давању сагласности Секретаријату за 
привреду да закључи уговор о закупу простора, секретар 
Секретаријата ће са овлашћеним заступницима сајмова 
закључи уговор, као јединим овлашћеним понуђачима да 
понуде односно закључе уговор о давању сајамског просто-
ра у закуп или о вршењу било које услуге која је везана за 
наступ на наведеној сајамској манифестацији. Секретаријат 
за привреду ће путем трибина обавестити заинтересоване 
пољопривреднике да ће узети учешће на сајмовима. 

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

Градско веће Града Београда
Број 3-242/17-ГВ, 9. фебру ара 2017. године

Председавајући
Андреја Младеновић, ср. 

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Вождовац и то:

– Славици Сунтурлић, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Ср-
бија (ЈС)”;

– Драгани Дајовић, са изборне листе Др Војислав Ше-
шељ – Српска радикална странка.

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-1/17, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 48. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске 
општине Вождовац изабраног на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Вождовац одржаним 24. ап-
рила 2016. године и то:

– Слободан Симоновића, са изборне листе Ивица Дачић 
– „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Ср-
бија (ЈС)”;

– Стеван Бурмуџије, са изборне листе Др Војислав Ше-
шељ – Српска радикална странка.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
Градске општине Вождовац.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац

I број 020-2/2017, 10. фебруара 2017. године
Председник

Александар Мирковић, ср. 
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Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 10. фебруара 2017. године, на основу чл. 47. и 63. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15, 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 27. 
Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), доноси

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ  ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет општине Вождовац за 2017. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима
1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине   582,769,702.00
2. Приходи из осталих извора   8,579,915.10
3. Укупни текући приходи (7+8) 591,349,617.10
4. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 769,445,918.45
5. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) 178,096,301.35
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0.00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 178,096,301.35
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0.00
B. Нето финансирање (91+92+3) – (61+6211) 178,096,301.35

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

Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

 План за 2017. 
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА  Средства из 
буџета Структура %

 Средства из осталих 
извора финан. буџ. 

корисника 
  321 Пренета средства из претходне године 0.00 0.0% 172,274,049.00 172,274,049.00
  321 Пренета средства на подрачунима 0.00 0.0% 5,822,252.35 5,822,252.35

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 582,769,702.00 100.0% 8,579,915.10 591,349,617.10
710000   ПОРЕЗИ 575,419,702.00 98.7% 0.00 575,419,702.00
711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 296,944,822.00 51.0% 0.00 296,944,822.00

  711111 Порез на зараде 287,326,900.00 49.3%   287,326,900.00
  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе
9,617,922.00 1.7%   9,617,922.00

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 253,075,097.00 43.4% 0.00 253,075,097.00
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 228,256,878.00 39.2%   228,256,878.00
  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 8,961,773.00 1.5%   8,961,773.00
  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 

управе
15,856,446.00 2.7%   15,856,446.00

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 25,399,783.00 4.4% 0.00 25,399,783.00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25,399,783.00 4.4%   25,399,783.00

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0.00 0.0% 10,012.00 10,012.00
733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 0.00 0.0% 10,012.00 10,012.00

  733157 Текући трансфери од скупштине Града     10,012.00 10,012.00
740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 7,350,000.00 1.3% 6,169,903.10 13,519,903.10
742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 3,150,000.00 0.5% 3,350,251.80 6,500,251.80

  742251 Административне таксе 150,000.00     150,000.00
  742351 Приходи општинских органа управе и сопствени приходи МЗ 3,000,000.00 0.5% 3,350,251.80 6,350,251.80

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,200,000.00 0.5% 0.00 3,200,000.00
  743351 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 200,000.00 0.0%   200,000.00
  743353 Мандатне казне 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1,000,000.00 0.2% 2,819,651.30 3,819,651.30
  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1,000,000.00 0.2% 2,819,651.30 3,819,651.30

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0.00 0.0% 2,400,000.00 2,400,000.00
  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0% 2,400,000.00 2,400,000.00
  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ
582,769,702.00 100.0% 8,579,915.10 591,349,617.10

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 582,769,702.00 100.0% 186,676,216.45 769,445,918.45
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Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из оста-

лих извора
Укупна јавна 

средства
1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 540,951,189.20 92.8% 183,294,312.25 724,245,501.45
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250,364,000.00 43.0% 2,400,000.00 252,764,000.00
411 Плате и додаци запослених 199,274,000.00 34.2% 0.00 199,274,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 36,000,000.00 6.2% 0.00 36,000,000.00
413 Накнаде у натури (превоз) 300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 6,150,000.00 1.1% 2,400,000.00 8,550,000.00
415 Накнаде за запослене 7,830,000.00 1.3% 0.00 7,830,000.00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 810,000.00 0.1% 0.00 810,000.00
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 209,296,987.20 35.9% 94,149,554.25 303,446,541.45
421 Стални трошкови 39,719,700.00 6.8% 4,660,000.00 44,379,700.00
422 Трошкови путовања 12,060,000.00 2.1% 0.00 12,060,000.00
423 Услуге по уговору 63,729,500.00 10.9% 29,747,019.25 93,476,519.25
424 Специјализоване услуге 40,810,000.00 7.0% 11,180,702.00 51,990,702.00
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 41,736,287.20 7.2% 46,583,633.00 88,319,920.20
426 Материјал 11,241,500.00 1.9% 1,978,200.00 13,219,700.00
450 СУБВЕНЦИЈЕ 31,325,702.00 5.4% 65,210,758.00 96,536,460.00
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 31,325,702.00 5.4% 65,210,758.00 96,536,460.00
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 28,528,000.00 4.9% 474,000.00 29,002,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000,000.00 0.9% 474,000.00 5,474,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 23,528,000.00 4.0% 0.00 23,528,000.00
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 3,350,000.00 0.6% 12,250,000.00 15,600,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,350,000.00 0.6% 12,250,000.00 15,600,000.00
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 16,486,500.00 2.8% 8,810,000.00 25,296,500.00
481 Дотације невладиним организацијама; 12,000,000.00 2.1% 8,560,000.00 20,560,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 727,500.00 0.1% 200,000.00 927,500.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,759,000.00 0.6% 50,000.00 3,809,000.00
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,600,000.00 0.3% 0.00 1,600,000.00

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

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 41,818,512.80 7.2% 3,381,904.20 45,200,417.00
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 41,818,512.80 7.2% 3,381,904.20 45,200,417.00
511 Зграде и грађевински објекти; 4,361,012.80 0.7% 1,638,987.20 6,000,000.00
512 Машине и опрема; 37,257,500.00 6.4% 1,692,917.00 38,950,417.00
515 Нематеријална имовина 200,000.00 0.0% 50,000.00 250,000.00

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 582,769,702.00 100.0% 186,676,216.45 76 9,445,918.45

Члан 3.
Буџет за 2017. годину састоји се од 11 програма, 22 програмске активности и 33 пројекта и то:

Шифра
Назив Средства из буџета Структ-

ура %
Сопствени и 

други приходи Укупна средства
Програм  Програмска актив-

ност/ Пројекат
1 2 3 4 5 6 7

1101   Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 9,161,012.80 1.6% 1,839,689.20 11,000,702.00
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 9,161,012.80 1.6% 1,839,689.20 11,000,702.00

1102   Програм 2. Комунална делатност 53,525,702.00 9.2% 40,047,271.00 93,572,973.00
  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина– Еко патрола 12,200,000.00 2.1% 600,000.00 12,800,000.00
  1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца 15,000,000.00 2.6% 800,000.00 15,800,000.00
  1102-0006 Одржавање гробаља, и погребне услуге 26,325,702.00 4.5% 5,874,298.00 32,200,000.00
  1102-1001 ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу 

Паунове и Коканове улице 
0.00 0.0% 21,572,973.00 21,572,973.00

  1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
  1102-1003 ПРОЈЕКАТ: Постављање мобилних тоалета 0.00 0.0% 1,200,000.00 1,200,000.00

1502   Програм 4. Развој туризма 0.00 0.0% 5,220,000.00 5,220,000.00
  1502-1001 ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера 0.00 0.0% 5,000,000.00 5,000,000.00
  1502-1002 ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 0.00 0.0% 220,000.00 220,000.00

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 32,638,987.20 5.6% 17,000,000.00 49,638,987.20
  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 32,638,987.20 5.6% 4,000,000.00 36,638,987.20
  0701-0004 Изградња аутобуских стајалишта 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада општинског тела за координацију и 

унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Вождовац 
0.00 0.0% 3,000,000.00 3,000,000.00

2002   Програм 9. Основно образовање 18,200,000.00 3.1% 6,674,000.00 24,874,000.00
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 10,200,000.00 1.8% 0.00 10,200,000.00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 0.00 0.0% 5,474,000.00 5,474,000.00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 5,400,000.00 0.9% 0.00 5,400,000.00
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1 2 3 4 5 6 7
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на таkmичење 1,000,000.00 0.2% 0.00 1,000,000.00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 1,200,000.00 0.2% 0.00 1,200,000.00
  2002-1007 ПРОЈЕКАТ: „Ђаци прваци“ 0.00 0.0% 1,200,000.00 1,200,000.00

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 12,400,000.00 2.1% 11,270,000.00 23,670,000.00
  0901-0001 Социјалне помоћи 900,000.00 0.2% 0.00 900,000.00
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,500,000.00 0.3% 1,000,000.00 2,500,000.00
  0901-0007 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом 10,000,000.00 1.7% 0.00 10,000,000.00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 0.00 0.0% 8,650,000.00 8,650,000.00
  0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама 0.00 0.0% 420,000.00 420,000.00
  0901-1003 ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки прегледи и набавка наочара 0.00 0.0% 1,200,000.00 1,200,000.00

1201   Програм 13. Развој културе 8,200,000.00 1.4% 2,820,000.00 11,020,000.00
  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2,500,000.00 0.4% 1,000,000.00 3,500,000.00
  1201-0004 Информисање 5,700,000.00 1.0% 1,820,000.00 7,520,000.00

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 12,400,000.00 2.1% 18,300,000.00 30,700,000.00
  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури
6,150,000.00 1.1% 4,800,000.00 10,950,000.00

  1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал 750,000.00 0.1% 600,000.00 1,350,000.00
  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Нашем Глиги – шаховски турнир 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ: Вождовачки шампиони 600,000.00 0.1% 200,000.00 800,000.00
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ: Квиз „Србија земља спорта“ 250,000.00 0.0% 0.00 250,000.00
  1301-1005 ПРОЈЕКАТ: Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 750,000.00 0.1% 0.00 750,000.00
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 2,400,000.00 0.4% 2,700,000.00 5,100,000.00
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ: Спортом кроз историју 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00
  1301-1008 ПРОЈЕКАТ: Краљица шаха 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00

0602   Програм 15. Локална самоуправа 384,540,000.00 66.0% 81,125,256.25 465,665,256.25
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 341,040,300.00 58.5% 9,867,657.00 350,907,957.00
  0602-0002 Месне заједнице 14,500,000.00 2.5% 4,752,200.00 19,252,200.00
  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 15,200,000.00 2.6% 0.00 15,200,000.00
  0602-0005 Заштитник грађана 4,399,700.00 0.8% 0.00 4,399,700.00
  0602-0009 Програмска активност: Текућа буџетска резерва 1,100,000.00 0.2% 0.00 1,100,000.00
  0602-0010 Програмска активност: Стална буџетска резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
  0602-0014 Програмска активност: Ванредне ситуације 4,250,000.00 0.7% 3,500,000.00 7,750,000.00
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 550,000.00 0.1% 0.00 550,000.00
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 0.00 0.0% 7,239,955.45 7,239,955.45
  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 3,000,000.00 0.5% 6,218,971.80 9,218,971.80
  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Установа Вождовачи центар – Шумице 0.00 0.0% 48,536,460.00 48,536,460.00
  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Едукација одборника 0.00 0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Функционисање службе матичара 0.00 0.0% 10,012.00 10,012.00

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 48,104,000.00 8.3% 2,380,000.00 50,484,000.00
  2101-0001 Функционисање скупштине 16,066,000.00 2.8% 1,460,000.00 17,526,000.00
  2101-0002 Функционисање извршних органа 31,528,000.00 5.4% 920,000.00 32,448,000.00
  2101-1001 ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  2101-1002 ПРОЈЕКАТ: Финансирање трошкова избора 110,000.00 0.0% 0.00 110,000.00

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност 3,600,000.00 0.6% 0.00 3,600,000.00
  0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности 3,600,000.00 0.6% 0.00 3,600,000.00

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 582,769,702.00 100.0% 186,676,216.45 769,445,918.45

Члан 4.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.100.000,00 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник ГО Вождовац у складу са Законом о 

буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Укупна средства буџета ГО Вождовац за 2017.годину утврђују се у износу од 769.445.918,45 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године на рачуну буџета 172.274.049,00 динара,
– пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а 5.822.252,35 динара,
– примања текуће године 582.769.702,00 динара,
– текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а 6.179.915,10 динара,
– меморандумских ставки – рефундација боловања 2.400.000,00 динара.
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1         Скупштина Градске општине Вождовац      
    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    2101-0001   Функционисање скупштине 

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,641,000.00 6,641,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,200,000.00 1,200,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 100,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 6,500,000.00 1,100,000.00 7,600,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 725,000.00 725,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 700,000.00 60,000.00 760,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 16,066,000.00 16,066,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,160,000.00 1,160,000.00

Функција 111: 16,066,000.00 1,460,000.00 17,526,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:      

01 Приходи из буџета 16,066,000.00 16,066,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,160,000.00 1,160,000.00

Свега за програмску активност 2101-0001: 16,066,000.00 1,460,000.00 17,526,000.00
    2101-1001   ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани

111 Извршни и законодавни органи
423 Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 111: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2101-1001:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 2101-1001: 400,000.00 0.00 400,000.00

    2101-1002   ПРОЈЕКАТ: Финансирање трошкова избора
111 Извршни и законодавни органи

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 50,000.00 50,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 110,000.00 110,000.00

Функција 111: 110,000.00 0.00 110,000.00
Извори финансирања за пројекат 2101-1002:      

01 Приходи из буџета 110,000.00 110,000.00
Свега за пројекат 2101-1002: 110,000.00 0.00 110,000.00
Извори финансирања за Програм 16:

01 Приходи из буџета 16,576,000.00 16,576,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,160,000.00 1,160,000.00

Свега за Програм 16: 16,576,000.00 1,460,000.00 18,036,000.00
Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 16,576,000.00 16,576,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,160,000.00 1,160,000.00

Свега за Раздео 1: 16,576,000.00 1,460,000.00 18,036,000.00
2         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    2101-0002   Функционисање извршних органа 

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,420,000.00 21,420,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,860,000.00 3,860,000.00
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414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 450,000.00 450,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,010,000.00 620,000.00 3,630,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 2,588,000.00 2,588,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 620,000.00 620,000.00

Функција 111: 31,528,000.00 920,000.00 32,448,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:      

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 620,000.00 620,000.00

Свега за програмску активност 2101-0002: 31,528,000.00 920,000.00 32,448,000.00
Извори финансирања за Програм 16:

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 620,000.00 620,000.00

Свега за Програм 16: 31,528,000.00 920,000.00 32,448,000.00
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 620,000.00 620,000.00

Свега за Раздео 2: 31,528,000.00 920,000.00 32,448,000.00
3         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    0602-0004   Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,380,000.00 8,380,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000.00 1,500,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 200,000.00
422 Трошкови путовања 90,000.00 90,000.00
423 Услуге по уговору 90,000.00 90,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 988,000.00 988,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000.00 150,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,702,000.00 3,702,000.00

Извори финансирања за функцију 330:      
01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00

Функција 330: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:      

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за програмску активност 0602-0004: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за Програм 15: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за Раздео 3: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00

4         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе 

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,533,000.00 159,533,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,849,300.00 28,849,300.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 6,150,000.00 1,800,000.00 7,950,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 7,000,000.00 7,000,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000.00 800,000.00
421 Стални трошкови 35,450,000.00 3,550,000.00 39,000,000.00
422 Трошкови путовања 150,000.00 150,000.00
423 Услуге по уговору 26,100,000.00 650,000.00 26,750,000.00
424 Специјализоване услуге 2,530,000.00 1,380,000.00 3,910,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 8,650,000.00 370,000.00 9,020,000.00
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425 Текуће поправке и одржавање – ПУ 128,740.00 128,740.00
426 Материјал 9,890,000.00 780,000.00 10,670,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 18,838,000.00 18,838,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500,000.00 500,000.00
512 Машине и опрема 36,100,000.00 1,100,000.00 37,200,000.00
512 Машине и опрема – ПУ 58,917.00 58,917.00
515 Нематеријална имовина 200,000.00 50,000.00 250,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 341,040,300.00 341,040,300.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,067,657.00 8,067,657.00

Функција 130: 341,040,300.00 9,867,657.00 350,907,957.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 341,040,300.00 341,040,300.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,067,657.00 8,067,657.00

Свега за Програмску активност 0602-0001: 341,040,300.00 9,867,657.00 350,907,957.00
    0602-0005   Заштитник грађана

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

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,399,700.00 4,399,700.00

Функција 130: 4,399,700.00 0.00 4,399,700.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:      

01 Приходи из буџета 4,399,700.00 4,399,700.00
Свега за програмску активност 0602-0005: 4,399,700.00 0.00 4,399,700.00

    0602-0009   Програмска активност: Текућа буџетска резерва 
112 Финансијски и фискални послови

49912 Текућа резерва 1,100,000.00 1,100,000.00
Извори финансирања за функцију 112:      

01 Приходи из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
Функција 112: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:      

01 Приходи из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
Свега за Програмску активност 0602-0009: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00

    0602-0010   Програмска активност: Стална буџетска резерва 
112 Финансијски и фискални послови

49911 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 112:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Функција 112: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за Програмску активност 0602-0010: 500,000.00 0.00 500,000.00

    0602-0014   Програмска активност: Ванредне ситуације 
220 Цивилна одбрана

423 Услуге по уговору 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
424 Специјализоване услуге 4,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 220:      
01 Приходи из буџета 4,250,000.00 4,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,500,000.00 3,500,000.00

Функција 220: 4,250,000.00 3,500,000.00 7,750,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:      

01 Приходи из буџета 4,250,000.00 4,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,500,000.00 3,500,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0014: 4,250,000.00 3,500,000.00 7,750,000.00
    0602-0002   Месне заједнице

4.1 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
421 Стални трошкови 4,269,700.00 1,090,000.00 5,359,700.00
423 Услуге по уговору 4,904,500.00 1,900,000.00 6,804,500.00
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425 Текуће поправке и одржавање 3,102,300.00 300,000.00 3,402,300.00
426 Материјал 931,500.00 1,098,200.00 2,029,700.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 77,500.00 200,000.00 277,500.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 57,000.00 50,000.00 107,000.00
512 Машине и опрема 1,157,500.00 114,000.00 1,271,500.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,350,251.80 3,350,251.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,401,948.20 1,401,948.20

Функција 160: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:      

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,350,251.80 3,350,251.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,401,948.20 1,401,948.20

Свега за Програмску активност 0602-0002: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
Извори финансирања за Главу 4.1:

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,350,251.80 3,350,251.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,401,948.20 1,401,948.20

Свега за Главу 4.1: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
    0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 550,000.00 550,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 550,000.00 550,000.00

Функција 160: 550,000.00 0.00 550,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1001:      

01 Приходи из буџета 550,000.00 550,000.00
Свега за Пројекат 0602-1001: 550,000.00 0.00 550,000.00

    0602-1002   ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 
620 Развој заједнице

421 Стални трошкови 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 6,219,955.45 6,219,955.45
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,819,651.30 2,819,651.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,420,304.15 4,420,304.15

Функција 620: 0.00 7,239,955.45 7,239,955.45
Извори финансирања за Пројекат 0602-1002:      

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,819,651.30 2,819,651.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,420,304.15 4,420,304.15

Свега за Пројекат 0602-1002: 0.00 7,239,955.45 7,239,955.45
    0602-1003   ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,218,971.80 6,218,971.80

Функција 620: 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80
Извори финансирања за Пројекат 0602-1003:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,218,971.80 6,218,971.80

Свега за Пројекат 0602-1003: 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80
    0602-1004   ПРОЈЕКАТ: Установа Вождовачи центар – Шумице 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 48,536,460.00 48,536,460.00

Извори финансирања за функцију 160:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,536,460.00 48,536,460.00

Функција 160: 0.00 48,536,460.00 48,536,460.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,536,460.00 48,536,460.00
Свега за Пројекат 0602-1004: 0.00 48,536,460.00 48,536,460.00

    0602-1005   ПРОЈЕКАТ: Едукација одборника 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 160:      
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 160: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1005:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00
Свега за Пројекат 0602-1005: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    0602-1006   ПРОЈЕКАТ: Функционисање службе матичара 
130 Опште услуге

423 Услуге по уговору 10,012.00 10,012.00
Извори финансирања за функцију 130:      

07 Трансфери од других нивоа власти 10,012.00 10,012.00
Функција 130: 0.00 10,012.00 10,012.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1006:      

07 Трансфери од других нивоа власти 10,012.00 10,012.00
Свега за Пројекат 0602-1006: 0.00 10,012.00 10,012.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 369,340,000.00 369,340,000.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 6,169,903.10 6,169,903.10
07 Трансфери од других нивоа власти 10,012.00 10,012.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,145,341.15 73,145,341.15

Свега за Програм 15: 369,340,000.00 81,125,256.25 450,465,256.25
    1101     ПРОГРАМ 1:      
          УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      
    1101-1001   ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
424 Специјализоване услуге 4,300,000.00 200,702.00 4,500,702.00
511 Пројектна документација 4,361,012.80 1,638,987.20 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 9,161,012.80 9,161,012.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,839,689.20 1,839,689.20

Функција 620: 9,161,012.80 1,839,689.20 11,000,702.00
Извори финансирања за пројекат 1101-1001:      

01 Приходи из буџета 9,161,012.80 9,161,012.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,839,689.20 1,839,689.20

Свега за пројекат 1101-1001: 9,161,012.80 1,839,689.20 11,000,702.00
Извори финансирања за Програм 1:

01 Приходи из буџета 9,161,012.80 9,161,012.80
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,839,689.20 1,839,689.20

Свега за Програм 1: 9,161,012.80 1,839,689.20 11,000,702.00
    1102     ПРОГРАМ 2:      
          КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    1102-0002   Одржавање јавних зелених површина– Еко патрола 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00
424 Специјализоване услуге 11,980,000.00 600,000.00 12,580,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Функција 160: 12,200,000.00 600,000.00 12,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:      

01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Свега за програмску активност 1102-0002: 12,200,000.00 600,000.00 12,800,000.00
    1102-0005   Уређење, одржавање и коришћење пијаца 

620 Развој заједнице
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800,000.00 800,000.00

Функција 620: 15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:      

01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800,000.00 800,000.00

Свега за програмску активност 1102-0005: 15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00
    1102-0006   Одржавање гробаља, и погребне услуге
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620 Развој заједнице

424 Специјализоване услуге 10,000,000.00 10,000,000.00
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 16,325,702.00 5,874,298.00 22,200,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 26,325,702.00 26,325,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,874,298.00 5,874,298.00

Функција 620: 26,325,702.00 5,874,298.00 32,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:      

01 Приходи из буџета 26,325,702.00 26,325,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,874,298.00 5,874,298.00

Свега за програмску активност 1102-0006: 26,325,702.00 5,874,298.00 32,200,000.00
    1102-1001   ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу 

Паунове и Коканове улице 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 388,080.00 388,080.00
425 Текуће поправке и одржавање 21,184,893.00 21,184,893.00

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,572,973.00 21,572,973.00

Функција 620: 0.00 21,572,973.00 21,572,973.00
Извори финансирања за пројекат 1102-1001:      

01 Приходи из буџета 0.00 0.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,572,973.00 21,572,973.00

Свега за пројекат 1102-1001: 0.00 21,572,973.00 21,572,973.00
    1102-1002   ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 9,800,000.00 9,800,000.00

Извори финансирања за функцију 660:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 660: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1102-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Пројекат 1102-1002: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    1102-1003   ПРОЈЕКАТ: Постављање мобилних тоалета 
130 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

423 Услуге по уговору 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за функцију 130:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00
Функција 130: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1102-1003:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00
Свега за Пројекат 1102-1003: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 53,525,702.00 53,525,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40,047,271.00 40,047,271.00

Свега за Програм 2: 53,525,702.00 40,047,271.00 93,572,973.00
    1502     ПРОГРАМ 4:      
          РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502-1001   ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера 

473 Туризам
423 Услуге по уговору 5,000,000.00 5,000,000.00

Извори финансирања за функцију 473:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000,000.00 5,000,000.00

Функција 473: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000,000.00 5,000,000.00
Свега за Пројекат 1502-1001: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

    1502-1002   ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 
473 Туризам

423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за функцију 473:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Функција 473: 0.00 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Свега за Пројекат 1502-1002: 0.00 220,000.00 220,000.00
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Извори финансирања за Програм 4:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,220,000.00 5,220,000.00
Свега за Програм 4: 0.00 5,220,000.00 5,220,000.00

          ПРОГРАМ 7:      
           ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701-0002   Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 655,000.00 655,000.00
424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 29,983,987.20 29,983,987.20

Извори финансирања за функцију 451:      
01 Приходи из буџета 32,638,987.20 32,638,987.20
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,000,000.00 4,000,000.00

Функција 451: 32,638,987.20 4,000,000.00 36,638,987.20
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:      

01 Приходи из буџета 32,638,987.20 32,638,987.20
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,000,000.00 4,000,000.00

Свега за програмску активност 0701-0002: 32,638,987.20 4,000,000.00 36,638,987.20
    0701-0004   Изградња аутобуских стајалишта 

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 9,800,000.00 9,800,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 451: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за програмску активност 0701-0004: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    0701-1001   ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада општинског тела за координацију и унапређење без-
бедности саобраћаја на територији ГО Вождовац 

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 451: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00
Свега за пројекат 0701-1001: 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета 32,638,987.20 32,638,987.20
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17,000,000.00 17,000,000.00

Свега за Програм 7: 32,638,987.20 17,000,000.00 49,638,987.20
    2002     ПРОГРАМ 9:      
          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2002-1001   ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања 6,200,000.00 6,200,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,000,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 10,200,000.00 10,200,000.00

Функција 912: 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1001:      

01 Приходи из буџета 10,200,000.00 10,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1001: 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00

    2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 
912 Основно образовање

425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00 5,000,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 474,000.00 474,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,474,000.00 5,474,000.00

Функција 912: 0.00 5,474,000.00 5,474,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,474,000.00 5,474,000.00
Свега за пројекат 2002-1002: 0.00 5,474,000.00 5,474,000.00

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

422 Трошкови путовања 5,400,000.00 5,400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 5,400,000.00 5,400,000.00
Функција 912: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 5,400,000.00 5,400,000.00
Свега за пројекат 2002-1003: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00

    2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 
912 Основно образовање

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Функција 912: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 2002-1004: 400,000.00 0.00 400,000.00

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

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
Функција 912: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1005:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
Свега за пројекат 2002-1005: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

    2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 
912 Основно образовање

481 Дотације невладиним организацијама 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
Функција 912: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1006: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

    2002-1007   ПРОЈЕКАТ: „Ђаци прваци“
912 Основно образовање

423 Услуге по уговору 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00
Функција 912: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1007:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1007: 0.00 1,200,000.00 2,400,000.00
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 18,200,000.00 18,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,674,000.00 6,674,000.00

Свега за Програм 9: 18,200,000.00 6,674,000.00 24,874,000.00
    0901     ПРОГРАМ 11:      
          СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
    0901-0001   Социјалне помоћи

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900,000.00 900,000.00

Извори финансирања за функцију 070:      
01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00

Функција 070: 900,000.00 0.00 900,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0001: 900,000.00 0.00 900,000.00

0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

481 Дотације невладиним организацијама 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
Извори финансирања за функцију 090:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 090: 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
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Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Програмску активност 0901-0003: 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
    0901-0007   Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 10,000,000.00 10,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 090: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:      

01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0007: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

    0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 
070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,650,000.00 8,650,000.00
Извори финансирања за функцију 070:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,650,000.00 8,650,000.00
Функција 070: 0.00 8,650,000.00 8,650,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,650,000.00 8,650,000.00
Свега за пројекат 0901-1001: 0.00 8,650,000.00 17,300,000.00

    0901-1002   ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама
070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

512 Машине и опрема 420,000.00 420,000.00
Извори финансирања за функцију 070:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 420,000.00 420,000.00
Функција 070: 0.00 420,000.00 420,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 420,000.00 420,000.00
Свега за пројекат 0901-1002: 0.00 420,000.00 840,000.00

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

423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00
424 Специјализоване услуге 600,000.00 600,000.00

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

Функција 070: 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1003:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00
Свега за пројекат 0901-1003: 0.00 1,200,000.00 2,400,000.00
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 12,400,000.00 12,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,270,000.00 11,270,000.00

Свега за Програм 11: 12,400,000.00 11,270,000.00 23,670,000.00
    1201     ПРОГРАМ 13:      
          РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА      
    1201-0002   Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 820: 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0002: 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
    1201-0004   Информисање 

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 5,700,000.00 1,720,000.00 7,420,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 5,700,000.00 5,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,820,000.00 1,820,000.00

Функција 820: 5,700,000.00 1,820,000.00 7,520,000.00
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Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:      

01 Приходи из буџета 5,700,000.00 5,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,820,000.00 1,820,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0004: 5,700,000.00 1,820,000.00 7,520,000.00
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 8,200,000.00 8,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,820,000.00 2,820,000.00

Свега за Програм 13: 8,200,000.00 2,820,000.00 11,020,000.00
    1301     ПРОГРАМ 14:      
           РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      
    1301-0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури
810 Услуге рекреације и спорта

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000.00 1,800,000.00 2,600,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 5,350,000.00 3,000,000.00 8,350,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 6,150,000.00 6,150,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000.00 4,800,000.00

Функција 810: 6,150,000.00 4,800,000.00 10,950,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:      

01 Приходи из буџета 6,150,000.00 6,150,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000.00 4,800,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0002: 6,150,000.00 4,800,000.00 10,950,000.00
    1301-0004   Функционисање локалних спортских установа 

810 Услуге рекреације и спорта
451 Текуће субвенције – УСЦ Вождовац 5,000,000.00 5,000,000.00
451 Текуће субвенције – Шумице 5,000,000.00 5,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 810: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0004: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 600,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 750,000.00 600,000.00 1,350,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1001:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Свега за пројекат 1301-1001: 750,000.00 600,000.00 1,350,000.00
    1301-1002   ПРОЈЕКАТ: Нашем Глиги – шаховски турнир 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

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

Функција 810: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 1301-1002: 500,000.00 0.00 500,000.00

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

423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,000.00 200,000.00

Функција 810: 600,000.00 200,000.00 800,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1003:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,000.00 200,000.00
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Свега за пројекат 1301-1003: 600,000.00 200,000.00 800,000.00

    1301-1004   ПРОЈЕКАТ: Квиз „Србија земља спорта“
810 Услуге рекреације и спорта

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250,000.00 250,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 250,000.00 250,000.00

Функција 810: 250,000.00 0.00 250,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1004:      
01 Приходи из буџета 250,000.00 250,000.00

Свега за пројекат 1301-1004: 250,000.00 0.00 250,000.00
    1301-1005   ПРОЈЕКАТ: Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 

810 Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама 750,000.00 750,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00

Функција 810: 750,000.00 0.00 750,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1005:      
01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00

Свега за пројекат 1301-1005: 750,000.00 0.00 750,000.00
    1301-1006   ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
424 Специјализоване услуге 2,400,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,700,000.00 2,700,000.00

Функција 810: 2,400,000.00 2,700,000.00 5,100,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1006:      
01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,700,000.00 2,700,000.00

Свега за пројекат 1301-1006: 2,400,000.00 2,700,000.00 5,100,000.00

    1301-1007   ПРОЈЕКАТ: Спортом кроз историју 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 600,000.00 0.00 600,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1007:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Свега за пројекат 1301-1007: 600,000.00 0.00 600,000.00
    1301-1008   ПРОЈЕКАТ: Краљица шаха 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

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

Функција 810: 400,000.00 0.00 400,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1008:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Свега за пројекат 1301-1008: 400,000.00 0.00 400,000.00

Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета 12,400,000.00 12,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18,300,000.00 18,300,000.00

Свега за Програм 14: 12,400,000.00 18,300,000.00 30,700,000.00
    0501     ПРОГРАМ 17:      
          ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ      
    0501-0001   Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 3,600,000.00 3,600,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,600,000.00 3,600,000.00
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Функција 620: 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:      
01 Приходи из буџета 3,600,000.00 3,600,000.00

Свега за Програмску активност 0501-0001: 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
Извори финансирања за раздео 4:

01 Приходи из буџета 519,465,702.00 519,465,702.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 6,169,903.10 6,169,903.10
07 Трансфери од других нивоа власти 10,012.00 10,012.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 176,316,301.35 176,316,301.35

Свега за раздео 4: 519,465,702.00 184,296,216.45 703,761,918.45
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4:

01 Приходи из буџета 582,769,702.00 582,769,702.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0.00
03 Социјални доприноси 2,400,000.00 2,400,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 6,169,903.10 6,169,903.10
07 Трансфери од других нивоа власти 10,012.00 10,012.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 178,096,301.35 178,096,301.35

Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 582,769,702.00 186,676,216.45 769,445,918.45

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.

У делу извршења буџета сви чланови остају на снази из 
Одлуке о буџету за 2017. годину.

У радном делу материјала садржана је рекапитулација 
програма, програмских активности и пројеката са циљеви-
ма и индикаторима.

Члан 7.
Наредбодавац за извршење буџета је председник ГО 

Вождовац и одговоран је за извршење ове одлуке.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 400-69/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 36/10, 41/13 и 55/16) донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИ-
ВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ
Члан 1.

У члану 12. Одлуке о држању домаћих животиња на 
територији градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 19/12 и 33/15) бројеви и реч „2.500 до 
75.000” замењују се бројем: „10.000”. 

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 28. 
фебруара 2017. године.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-15/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 27. Стату-
та Градске општине Вождовац („Службени лист Града Бео-
града”, 36/10, 41/13 и 55/16), донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
У ПОСЕБНИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Члан 1. 
У члану 28. Одлуке о одржавању чистоће у посебним на-

сељеним местима градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/15 и 3/16) ст. 3. и 4. мењају се и 
гласе:

„Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице, ако: 

приликом кресања дрвореда, уређивања уличних тра-
вњака, као и приликом вршења других сличних послова на 
јавним површинама, материјал и отпатке одмах не уклони и 
јавну површину не очисти. 

Новчаном казном од 100.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице, а новчаном казном од 10.000 ди-
нара казниће се одговорно лице у правном лицу, односно 
физичко лице, док ће се предузетник казнити новчаном 
казном од 50.000 ако: превози огревни грађевински и други 
материјал (земљу, песак, бетонску масу, шљунак, креч, шут, 
шљаку, струготине и сл., смеће, отпатке, фекалије), возили-
ма која за ту сврху нису подешена, па се приликом превоза 
материјал расипа”.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 28. 
фебруара 2017. године.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-16/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовацовац, на седни-
ци одржаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 27. 
Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), донела је 

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „ХУМАНИ-

ТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ – СРЦЕМ ЗА ВОЖДОВАЦ”

Члан 1.
У члану 3. Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације 

– срцем за Вождовац” („Службени лист Града Београда”, 
број 107/16) став 1. мења се и гласи:

„Фондација стиче својство правног лица уписом у Реги-
стар .”

Члан 2.
У члану 7.став 3. брише се.

Члан 3.
У члану 8.став 2. брише се.

Члан 4.
У члану 9. став 1. и члану 13. ст. 1, 2, 3 и 4. реч „упра-

витељ” у одређеном падежу замењује се речју „директор” у 
одговарајаћем падежу.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда.”

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-17/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 38. став 
2. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 27. Статута Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) 
и члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта јавног пре-
дузећа „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист 
Града Београда”, број 84/16), доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

– ВОЖДОВАЦ”

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног 

предузећа „Пословни центар – Вождовац”, чији је оснивач 
Градскa општина Вождовац (у даљем тексту: конкурс).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности на 

припреми и објављивању огласа за избор директора Јавног 
предузећа „Пословни центар – Вождовац” (у даљем тексту: 
јавно предузеће), прикупљању пријава и рангирању канди-
дата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу 
са законом.

Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована фи-

зичка лица која испуњавају услове конкурса.

Члан 4.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор дирек-

тора јавног предузећа прописани су Законом o јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14), оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана 

објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном листу 
Града Београда”.

Оглас о конкурсу за избор директора објавиће се и у нај-
мање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије, као и на интернет стра-
ници Градске општине Вождовац, с тим што се мора навес-
ти и када је oглас о јавном конкурсу објављен у „Службе-
ном листу Града Београда”.

Члан 6.
Конкурс спровешће Комисија за спровођење конкур-

са за избор директора Јавног предузећа „Пословни цен-
тар – Вождовац”, образована решењем Скупштине градске 
општине Вождовац.

Комисија је независна у свом раду и доношењу одлука. 

Члан 7.
Комисија по спроведеном поступку саставља ранг листу 

свих кандидата који испуњавају услове за избор и мeђу 
њима спроводи изборни поступак.

У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспо-
собљености, знања и вештине, утврђује резултат кандида-
та према мерилима прописаним за избор директора јавног 
предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, 
писменом провером, усменим разговором са кандидатима 
или на други одговорајући начин.

На основу ранг листе, комисија саставља листу за избор 
директора са три најбоље рангирана кандидата, са бројча-
но исказаним утврђеним резултатима и доставља заједно са 
Записником о спроведеном поступку Већу Градске општине 
Вождовац.

Члан 8.
Веће Градске општине Вождовац, припрема предлог ака-

та о именовању директора и доставља га са листом Скупш-
тини Градске општине Вождовац.

Члан 9.
Скупштина Градске општине Вождовац, након разма-

трања достављене листе и предлога аката, одлучује о име-
новању директора ЈП „Пословни центар – Вождовац”, до-
ношењем решења о именовању предложеног кандидата или 
неког другог кандидата са листе за директора ЈП „Пословни 
центар – Вождовац”.

Решење о именовању директора је коначно.

Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се лицу које 

је именовано за директора, а објављује се у „Службеном 
гласнику РС” и на интернет-страници Градске општине 
Вождовац, као и у „Службеном листу Града Београда” са об-
разложењем.
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Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на 

његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од 
дана пријема захтева омогући увид у документацију кон-
курса, у присуству члана комисије.

Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС”.

Рок из става 1. овог члана Скупштина Градске општине 
Вождовац из оправданих разлога може продужити за још 
осам дана.

Члан 13.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у року из чла-

на 12. ове одлуке, за директора јавног предузећа именује се 
следећи кандидат са ранг листе.

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у 
року из члана 12. ове одлуке, спроводи се нови конкурс, на 
начин и по поступку прописаним законом.

Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020– 22/17, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 15. став 1. 
тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситу-
ацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) 
и члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAMA РЕШЕЊА О ОБРАЗО-
ВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИ-
ТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

1. У ставу II. тачка 6. Решења о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији градске општи-
не Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 84/16) 
мења се и гласи: „6. Бојана Илић, руководилац Службе за 
информисање, протокол и кабинет;”.

У истом ставу тачка 11. мења се и гласи: „11. Невенка Ве-
личковић, директор Дома здравља Вождовац;”.

У истом ставу после тачке 16. додају се тач. 17, 18, 19. и 
20. које гласе: 

„17. Драгиша Антић, представник Градског центра за со-
цијални рад, општинско одељење Вождовац; 

18. Иван Костадиновић; 
19. Стојан Јовановић;
20. Слободан Миливојевић.”.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 87-5/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу чл. 31. и 34. Закона 
o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016) 
и члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈА-
ВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „ПО-

СЛОВНИ ЦЕНТАР – ВОЖДОВАЦ”

1. Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора ЈП „Пословни центар – Вождовац” чији 
је оснивач Градска општина Вождовац, у следећем саставу:

– Марина Милошевић, председник;
– Марина Ралевић, члан;
– Машан Булатовић, члан;
– Томислав Бaбић, члан;
– Реља Милић, члан.
2. Задатак комисије је да спроведе јавни конкурс за име-

новање директора ЈП „Пословни центар – Вождовац”, чији 
је оснивач Градска општина Вождовац, тако што саставља 
списак кандидата, који испуњавају услове за именовање, 
међу којима се спроводи изборни поступак.

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-23/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 22. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/05 – испр. 
др. закона) , члана 27. Статута Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и 
чл. 18. и 19. Статута Дома културе „Рипањ”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ” 

1. У Решењу о именовању чланова Надзорног одбора 
Дома културе „Рипањ”, („Службени лист Града Београда”, 
бр. 14/14 и 15/15) врши се следећа измена:

Разрешавају се:
– Милош Ристић, дужности председника Надзорног од-

бора;
– Наталија Недељковић, дужности члана Надзорног од-

бора.
Именују се:
– Mилица Марковић, за председника Надзорног одбора 
– Никола Недељковић, за члана Надзорног одбора 
2. Мандат именованих траје до истека мандата Надзор-

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-20/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовац на седни-
ци одржаној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 
20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. зако-
на и 83/05 – испр. др. закона), члана 27. Статута Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/10 , 41/13 и 55/16 ) и чл. 16. и 17. Статута Дома културе 
„Рипањ”донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УП-
РАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

1. У Решењу о именовању чланова Управног одбора 
Дома културе „Рипањ” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 14/14 и 15/15) врши се следећа измена:

разрешавају се:
– Ђорђе Лукић, дужности председника Управног одбора;
– Александра Недељковић, дужности члана Управног 

одбора;
– Јасмина Јовановић, дужности члана Управног одбора;
– Стефан Стевановић, дужности члана Управног одбора.
именују се:
– Милош Ђорђевић, за председника Управног одбора;
– Јелена Јоксимовић, за члана Управног одбора;
– Милош Марковић, за члана Управног одбора.
2. Мандат именованих траје до истека мандата Управног 

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-19/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 10. фебруара 2017. године, на основу чл. 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и чл. 2. и 3. Одлуке о образо-
вању и утврђивању подручја месних заједница на терито-
рији општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 10/05, 24/05 и 14/14), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

1. У тачки II Решења о избору Савета месних заједница 
на територији градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 107/16 и 131/16) врши се следећа допуна:

Месна заједница „Чиновничка колонија”
За председника:
Весна Ристић.
За заменика председника:
Зорица Пузовић.
За чланове:
Андреи Лазић;
Коста Чуквас;

Милена Нешковић;
Драго Милановић;
Емил Половина;
Душанка Кастел;
Гордана Матијашевић.
Месна заједница „Аутокоманда”
За председника: 
Марко Тусун.
За заменика председника:
Јулијана Петровић.
За чланове: 
Радосав Радовић;
Каћа Максимовић;
Раде Брковић;
Тома Стојиљковић;
Драган Радичевић;
Златко Галовић;
Слободан Миладиновић;
Милена Бојанић.
2. Разрешавају се председник, заменик председника и 

чланови Савета месних заједница „Чиновничка колонија” и 
„Аутокоманда” изабрани Решењем о избору савета месних 
заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, 
Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино 
брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медако-
вић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Ку-
модраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели 
Поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 14/14, 45/14, 47/14, 73/14 91/14, 
15/15 и 68/15). 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-18/2017, 10. фебруара 2017. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и чл. 7. и 9. Пословника Скупштине Градске 
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 
и 5/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Потврђује се мандат одборнику Рајку Прљићу, са 
изборне листе Др Војислав Шешељ – Српска радикална 
странка Скупштине Градске општине Земун, изабраном на 
изборима одржаним 24. априла 2016. године.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-76/2017-II/21, 10. фебруара 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 
10. фебруара 2017. године, на основу члана 12. тачка 14. и чла-
на 16. тачка 4. Статута Градске општине Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ 
МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНА-

ЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН
Члан 1.

У Одлуци о сталним манифестацијама у области култу-
ре од значаја за Градску општину Земун („Службени лист 
Града Београда”, бр. 5/11 и 36/11), у члану 3, став 1, после та-
чке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:

„7. Културно лето Батајнице”.
У истом члану после става 7. додаје се нови став који гласи:
„Културно лето Батајнице, културно-уметничка и ту-

ристичка манифестација коју организује Градска општина 
Земун. Програм манифестације је, у складу са потребама 
становника и посетилаца Батајнице, намењен свим грађа-
нима, а посебно деци и младима, преко разноврсних кул-
турних, уметничких и туристичких садржаја.”

Члан 2.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Програмски савет Међународног фестивала монодраме 

и пантомиме, Земунског међународног салона карикату-
ре, манифестације Теслин дан и Културног лета Батајнице 
има председника и шест чланова које именује Веће Градске 
општине Земун на период од четири године.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-77/2017-II/21, 10. фебруара 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 
10. фебруара 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 4. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/13 – пречишћен текст) и члана 32а став 2. Одлу-
ке о постављању баште угоститељског објекта на територији 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 
25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16), уз претходно прибављене са-
гласности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове – 
Сектор за спровођење планова и уређење јавних површина IX 
03 број 350.8-486/16 од 26. децембра 2016. године, Секретари-
јата за саобраћај – Сектор за техничко регулисање саобраћаја 
IV-06 број 344.12-893/2016 од 28. новембра 2016. године и За-
вода за заштиту споменика културе Града Београда – Установа 
културе од националног значаја број Р 4926/16 од 9. децембра 
2016. године, донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА БАШТА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ И НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ „СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА”

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање и уклањање баште угоститељског објекта 
на територији Града Београда врши се сагласно одредбама 
Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на тери-

торији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16).

Пешачке зоне на подручју Градске општине Земун 
утврђене су Решењем о одређивању улица за пешачки 
саобраћај на територији Града Београда – пешачке зоне 
(„Службени лист Града Београда”, број 36/16).

Просторнa културно-историјска целина „Старo језгро 
Земуна” утврђена је Одлуком о утврђивању непокретних 
културних добара од изузетног значаја и од великог значаја 
(„Службени гласник СРС”, број 14/79).

II. ЛОКАЦИЈЕ – ПОВРШИНЕ

Локације – површине за постављање башта угости-
тељских објеката у пешачкој зони и на јавним површинама 
Просторне културно-историјске целине „Старо језгро Зе-
муна” на подручју градске општине Земун:

1. Дом спортова омладине и пионира „Пинки”, десно од 
главног улаза;

2. Дом спортова омладине и пионира „Пинки”, лево од 
главног улаза;

3. Бежанијска улица, испред зграде бр. 50;
4. Главна улица, плато код робне куће;
5. Господска улица, од Главне до кућног броја 9;
6. Господска улица, од кућног броја 9 до кућног броја 13;
7. Господска улица, од кућног броја 8 до кућног броја 14;
8. Господска улица, од кућног броја 14 до Омладинског 

трга;
9. Магистратски трг, од Пиљарске улице до кућног броја 12;
10. Магистратски трг, од кућног броја 8 до кућног броја 12;
11. Омладински трг, код кућног броја 1;
12. Омладински трг, испред кућног броја 3 до Змај Јови-

не улице;
13. Кеј ослобођења, код ресторана „Венеција”;
14. Кеј ослобођења, Стара Капетанија;
15. Кеј ослобођења, код кућних бројева 35-37;
16. Кеј ослобођења, код Борчанске улице;
17. Кеј ослобођења, код кућних бројева 41-49;
18. Кеј ослобођења, код Његошеве улице;
19. Кеј ослобођења, код кућних бројева 53-59;
20. Кеј ослобођења, код кућних бројева 59-67;
21. Кеј ослобођења, код кућних бројева 67-71;
22. Кеј ослобођења, код кућних бројева 71-73;
23. Кеј ослобођења, код кућног броја 73;
24. Кеј ослобођења, код Масариковог трга;
25. Улица Марка Николића, код Кеја ослобођења;
26. Кеј ослобођења, код кућног броја 4а.
План садржи текстуални и графички део који чине:
– списак локација – површина за постављање башта;
– правила постављања баште и елемената баште;
– прегледна карта локација – површина за постављање 

баште у размери 1:5.000 и 1:500;
– графички приказ појединачних локација – површина 

за постављање баште, са правилима и елементима баште у 
размери 1:200;

– графички приказ елемената баште у размери 1:50;
– фотографски приказ локација – површина за поста-

вљање баште;
– сагласности на нацрт плана на основу члана 32а став 2. 

Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на тери-
торији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16): 

1. Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове – 
Сектор за спровођење планова и уређење јавних површина 
IX 03 број 350.8-486/16 од 26. децембра 2016. године;
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2. Секретаријата за саобраћај – Сектор за техничко регу-
лисање саобраћаја IV-06 број 344.12-893/2016 од 28. новем-
бра 2016. године;

3. Завода за заштиту споменика културе Града Београда 
– Установа културе од националног значаја број Р 4926/16 
од 9. децембра 2016. године.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Београда” и важи пет година.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-78/2017-II/21, 10. фебруара 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 16. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 43. Послов-
ника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАН-
СИЈЕ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА САВЕТА

1. Разрешава се Зоран Борјан, дужности члана Савета за 
буџет и финансије. 

2. Бира се за члана Савета за буџет и финансије: 
– Жарко Дакић, одборник Скупштине Градске општине 

Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-80/2017-II/21, 10. фебруара 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 10. фебруара 2017. године, на основу члана 16. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИ-
ДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА И ИЗБОРУ НОВОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

1. Разрешава се Зоран Борјан, дужности члана Комисије 
за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и 
породица палих бораца. 

2. Бира се Миле Стаменковић, одборник Скупштине 
Градске општине Земун за члана Комисије за решавање 
стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица 
палих бораца. 

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

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-81/2017-II/21, 10. фебруара 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на 5. сед-
ници, одржаној 24. октобра 2016. године, на основу члана 
13. став 3, и члана 88. став 2, Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и 
чл. 10. и 17. Статута Грaдске општине Савски венац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13 и 66/16), донела је

ОДЛУКУ 1

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 

13. КВАРТА ГРАДА БУДИМПЕШТЕ, МАЂАРСКА

Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња између Грaдске 

општине Савски венац, Република Србија и 13. кварта гра-
да Будимпеште, Mађарска.

Члан 2.
Сарадња између Града Будимпеште и Градске општине 

Савски венaц, успоставља се у области привреде, културе, 
науке, образовања, спорта, туризма, као и на свим другим 
пољима где за то постоји могућност и обострани интерес, 
а све у циљу унапређења друштвеног и културног живота 
својих грађана, али и јачања и учвршћивања пријатељства и 
добросуседских односа два народа.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње, између 13. кварта 

Града Будимпеште и Градске општине Савски венaц, уре-
диће се Споразумом о сарадњи.

Члан 4.
Овлашћује се председница грaдске општине Савски 

венац да потпише Споразум о сарадњи између Грaдске 
општине Савски венац, Република Србија и 13. кварта Гра-
да Будимпеште, Mађарска.

Члан 5.
Средства за финансирање сарадње из члана 1. ове Одлу-

ке, обезбедиће се у буџету Грaдске општине Савски венац.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на да-

вање сагласности.
1 Влада је дала сагласност на ову одлуку 24. јануара 2017. године Решењем 05 број 

016-225/2017.
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Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по до-
бијању сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-5.4/2016-I-01, 24. октобра 2016. године

Председник
Немања Берић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања проје-
ката невладиних организација на територији ГО Барајево 
(„Службени лист Града Београда”, број 26/14) Председник 
ГО Барајево, 7. фебруара 2017. године, расписује 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКА-
ТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДСТВИМА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2017. ГО-
ДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ: АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНО-
СЕ НА ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области: активности које се односе на под-
стицање и развој пољопривредне делатности .

Општи циљ јавног конкурса је подршка невладиним ор-
ганизацијама на територији градске општине Барајево у ре-
ализацији пројеката, који доприносе развоју и унапређењу 
пољопривреде.

Општи услови учешћа на конкурсу
На конкурсу може да учествује невладина организaција, 

која испуњава опште услове:
– која је регистрована у складу са Законом о удружењи-

ма („Службени гласник РС”, број 51/09) на територији град-
ске општине Барајево, односно има седиште или огранак 
и делује на том подручју као општинска, међуопштинска, 
градска или републичка организација;

– која пројекат реализује на територији градске општине 
Барајево;

– која је директно одговорнa за припрему и извођење 
програма;

– која није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

– која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног осигурања.

Посебни услови учешћа на јавном конкурсу
На конкурсу може да учествује невладина организaција, 

која испуњава посебне услове:
– чији су пројекти усаглашени са активностима невла-

диног удружења, које су дефинисане Статутом Удружења. 
– пројекат треба да је у сагласности са Стратегијом одр-

живог развоја Градске општине Барајево 2010–2020;
– да је реализација пројекта у складу са циљeвима и на-

меном јавног конкурса;
– подносилац пријаве може да поднесе само једну прија-

ву на јавни конкурс.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ

У складу са Одлуком о буџету Градске општине Бараје-
во, бр. 06-55/2016-66 од 30. децембра 2016. године, средства 
која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево 
су у укупном износу од 1.400.000,00 динара, (један милион 
четири стотине хиљада динара).

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати 
у периоду до 31. децембра 2017. године.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА 
ЈАВНИ КОНКУРС

Предлагач пројекта (апликант), обавезан је да достави 
следећу документацију:

1. пријавни образац за конкурс (садржи опис пројекта и 
буџета пројекта); 

2. фотокопију решења о упису организације у регистар; 
3. фотокопију извода из Статута удружења у коме је 

утврђено да се његови циљеви остварују у области у којој се 
пројекат реализује (чланови од 1–5) оверену печатом Удру-
жења и потписом заступника Удружења; 

4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 
(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са до-
казом да је извештај поднет АПР – печат АПР или копија 
потврде о пријему од поште);

5. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финанси-
рања или суфинансирања (изјаву није потребно приложити 
уколико се пројекат целокупно финансира из средстава до-
бијених по конкурсу ); 

6. биографију координатора пројекта и кључних сарад-
ника на пројекту.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТAВА

Неће се узимати у разматрање:
– пријаве писане руком или писаћом машином;
– неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након ис-

тека рока предвиђеног у јавном конкурсу);
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-

овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени јавним 
конкурсом, односно, оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене, пријаве којима се траже средства у из-
носима који су већи од износа предвиђеног за доделу по 
јавном конкурсу);

– непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одго-
варајућем обрасцу, пријаве уз које није приложена сва доку-
ментација предвиђена конкурсом, пријаве које су непотпи-
сане, са непопуњеним рубрикама, пријаве посла те факсом 
или електронском поштом, пријаве које садрже неразумљи-
ве и нетачне податке).

Критеријуми за вредновање пројекта су:

Ред. 
број КРИТЕРИЈУМИ Број 

поена
1. Усклађеност пројекта са захтевима конкурса 5-10
2. Остварени резултати невладине организације претходних година 5-10
3. Материјална и кадровска опремљеност невладиних организација 5-10
4. Одрживост пројекта 5-10

5. Сагласност са циљевима Стратегије одрживог развоја Градске општи-
не Барајево 2010-2020

0-10



Број 6 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. фебруар 2017.

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката 
и предлог одлуке о избору пројеката невладиних организа-
ција, коју утврђује Конкурсна комисија, доставља се пред-
седнику ГО Барајево, у року од 10 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. 

Одлуку о избору пројеката којима се из буџета Градске 
општине Барајево додељују средства, председник градске 
општине Барајево доноси у року од пет дана од дана прије-
ма предлога одлуке Конкурсне комисије. 

Одлука о избору пројеката, који се финансирају сред-
ствима буџета ГО Барајево, објављује се на сајту Градске 
општине Барајево, „Службеном листу Града Београда” и на 
огласној табли Градске општине Барајево и иста се доста-
вља сваком учеснику конкурса.

Учесници конкурса имају право приговора Општин-
ском већу ГО Барајево у року од осам дана од дана објављи-
вања одлуке у „Службеном листу Града Београда”. 

На основу Одлуке о избору пројеката, председник град-
ске општине Барајево, закључује Уговор о финансирању 
пројеката средствима из буџета Градске општине Барајево.

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на јавни 
конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном листу Града Београда”.

Пријава са обавезном конкурсном документацијом, дос-
тавља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – 
удружења која се односе на подстицање и развој пољопри-
вредне делатности – не отварати” на пошти или писарници 
ГО Барајево.

Конкурсна документација се може преузети са интернет 
странице ГО Барајево.

Пријава поштом шаље се на адресу:
Градска општина Барајево, ул. Светосавска бр. 2, 11460 

Барајево.
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези 

са условима конкурса је Славица Петровић, тел. 8302-117.

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда” и на званичној интернет-презентацији Градске 
општине Барајево. Удружења која пријаве своје пројекте 
дужна су да се у потпуности придржавају смерница и упут-
ства о писању пројекта.

Председник градске општине Барајево
VII-03 Број 401-98/2017, 7. фебруара 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.
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Страна

Програм мера подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја града 
Београда за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупшти-

не Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – –  16
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Вождовац  – – – – – –  16
Одлука о ребалансу буџета Градске општине 

Вождовац за 2017. годину  – – – – – – – – – – – – – –  17
Одлука о измени Одлуке о држању домаћих живо-

тиња на територији градске општине Вождовац  – – –  31
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чис-

тоће у посебним насељеним местима градске 
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Одлука о изменама Одлуке о оснивању „Хума-
нитарне фондације – срцем за Вождовац”  – – – – –  32

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа „Пословни центар – 
Вождовац”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о изменама и допунама Решења о обра-
зовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
на територији градске општине Вождовац – – – – –  33

Решење о образовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор директора ЈП „Пословни 
центар – Вождовац”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о измени Решења о именовању чланова 
Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”  – – – – –  33

Решење о измени Решења о именовању чланова 
Управног одбора Дома културе „Рипањ”  – – – – – –  34

Страна

Решење о допуни Решења о избору савета мес-
них заједница на територији градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине Градске општине Земун  – – – – – – – –  34
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стал-

ним манифестацијама у области културе од значаја 
за градску општину Земун – – – – – – – – – – – – – –  35

План постављања башта у пешачкој зони и на 
јавним површинама просторне културно-историјс-
ке целине „Старо језгро Земуна”  – – – – – – – – – –  35

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и 
финансије и избору новог члана Савета  – – – – – –  36

Решење о разрешењу члана Комисије за реша-
вање стамбених потреба бораца, војних инвалида 
и породица палих бораца и избору новог члана Ко-
мисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  36

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о успостављању сарадње између Град-

ске општине Савски венац, Република Србија и 13. 
кварта града Будимпеште, Мађарска  – – – – – – – –  36

БАРАЈЕВО
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројеката невладиних организација средствима из 
буџета Градске општине Барајево за 2017. годину из 
области: активности које се односе на подстицање и 
развој пољопривредне делатности  – – – – – – – – – –  37

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
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