
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 14. новембра 2018. године, на основу члана 47. и члана 63. 
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Зе-
мун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је 

ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 108/17 и 50/18), I – ОП-

ШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2018. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8) 792.214.297,02
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 790.784.297,02
– буџетска средства 698.257.021,00
– сопствени приходи 1.132.000,00
– донације и трансфери 91.395.276,02
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 1.430.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5) 1.104.420.101,56
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 964.169.777,25
– текући буџетски расходи 894.336.524,23
– расходи из сопствених прихода 760.000,00
– донације и трансфери 69.073.253,02
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 140.250.324,31
– текући буџетски издаци 117.556.301,31
– издаци из сопствених прихода 372.000,00
– донације и трансфери 22.322.023,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 312.205.804,54
Издаци за набавку финансијске имовине 50.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 312.255.804,54

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 312.255.804,54
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 312.255.804,54

Рачун финансирања исказује се у следећим износима: 
ОПИС ИЗНОС

Нето финансирање 312.255.804,54
Примања од продаје финансијске имовине
Пренета средства из ранијих година 312.255.804,54”
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Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2018. годину, у укупном износу 140.300.324,31 динар, исказују се у следећем прегледу:
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Члан 3. 
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:

Опис Економска класификација II Ребаланс 
2018. године

1 2 3
 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8 792.214.297,02
 A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 790.784.297,02
1. Порези 71 690.457.021,00
1.1. Порез на зараде 711 392.400.000,00
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 4.600.000.00
1.3. Порез на имовину 713 260.357.021,00
1.4. Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе 713 2.300.000,00
1.5. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе 713 12.200.000,00
1.6. Порез на добра и услуге (714) и други порези (716) – ЛКТ 714+716 18.600.000,00
2. Донације и трансфери 73 91.395.276,02
2.1. Трансфери од других нивоа власти -Трезор Републике 
 2.1.1. Комесаријат за избеглице
– за исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних и ИРЛ 995.000,00
– за трошкова сахране 73.804,00
– за помоћ у грађевинском материјалу за ИРЛ 3.465.000,00
– за помоћ у грађевинском материјалу за избеглице 2.475.000,00
– за економско оснаживање избеглица кроз доходовне 
 активности 1.800.000,00
– за набавку огрева за избегла и ИРЛ 500.000,00
2.1.2. Национална служба за запошљавање 
– Јавни рад са НСЗ „Инфо пулт и ажурирање базе података” 269.738,88
– Јавни рад са НСЗ „Земунски еколози” 802.896,26 
– Јавни рад са НСЗ „Архивирање предмета у архиви” 269.740,96 
 2.1.3. Министарство омладине и спорта – Корак ка бизнису 1.946.700,00
 2.1.4. Министарство правде – за реконструкцију и рестаурацију Земунске тврђаве –  ТКЦ 
12.286.890,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града 
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 600.000,00
– Секретаријат за управу – спровођење избора за одборнике  Скупштине града Београда 6.754.202,52 
– Секретаријат за финансије – текуће одржавање некатегорисаних путева 49.521.170,40
– Секретаријат за финансије – за реконструкцију и рестаурацију  Земунске тврђаве 9.355.133,00
– Канцеларија за младе града Београда – за реализацију пројекта Обрада фотографије и видео продук-
ције 280.000,00

733

733

24.884.770.10

66.510.505,92
3. Други приходи 74 8.932.000,00
 3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у 
 корист нивоа општина 724 1.132.000,00
3.1. Општинске административне таксе 742 2.500.000,00
3.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 1.300.000,00
3.3. Приходи од новчаних казни 743 200.000,00
3.4. Приходи од мандатних казни 743 600.000,00
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине 745 3.200.000,00
Б-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 1.430.000,00
1. Примања од продаје основних средстава 81 1.430.000,00
 1.1. Примања од продаје покретне имовине 812 1.430.000,00
П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
 ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15) 3 312.255.804,54

 III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II) 7+8+3 1.104.470.101,56”

Члан 4. 
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис Економска класификација II Ребаланс
2018. године

1 2 3
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 964.119.777,25
 1. Расходи за запослене 41 265.274.052,52
 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 208.625.700,00
 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 37.909.150,00
 1.3. Накнаде у натури 413 2.479.000,00
 1.4. Социјална давања запосленима 414 5.720.000,00
 1.5. Накнаде трошкова за запослене 415 7.894.000,00
 1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи 416 2.646.202,52
 2. Коришћење роба и услуга 42 483.514.562,93
 2.1. Стални трошкови 421 50.509.462,52
 2.2. Трошкови путовања 422 2.781.600,00
 2.3. Услуге по уговору 423 104.942.494,94
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1 2 3
 2.4. Специјализоване услуге 424 57.947.309,20
 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 251.148.299,79
 2.6. Материјал 426 16.185.396,48
 3.Трансфери осталим нивоима власти 46 89.395.344,40
 3.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 35.789.344,40
 3.2. Остале дотације и трансфери 465 53.606.000,00
 4.Социјална заштита из буџета 47 60.353.474,40
 4.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 60.353.474,40
 5. Остали расходи  48 60.282.343,00
 5.1. Дотације невладиним организацијама 481 46.300.000,00
 5.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 2.650.000,00
 5.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 8.332.343,00
 5.4. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 485 3.000.000,00
 6.Средства резерве 49 5.300.000,00
 6.1. Стална резерва 499 300.000,00
 6.2. Текућа резерва 499 5.000.000,00
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 140.300.324,31
 1. Основна средства 51 140.300.324,31
 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 112.382.023,00
 1.2. Машине и опрема 512 26.503.301,31
 1.3. Нематеријална имовина 515 1.415.000,00
III. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 50.000,00

 1. Набавка финансијске имовине 62 50.000,00
1.1. Набавка домаће финансијске имовине 621 50.000,00
УКУПНО 4+5+6 1.104.470.101,56”

Члан 5. 
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функ-
циje Функционална класификација Укупна јавна средства Структура %

1 2 3 4
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 43.695.850,50 3,96
111 Извршни и законодавни органи 41.239.000,00 3,73
112 Финансијски и фискални послови 5.300.000,00 0,48
130 Опште услуге 512.983.240,18 46,45
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 14.474.500,69 1,31
330 Судови 22.922.343,00 2,07
360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 300.000,00 0,03
473 Туризам 74.618.023,00 6,76
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 10.000.000,00 0,91
620 Развој заједнице 205.596.296,73 18,61
810 Услуге рекреације и спорта 25.236.530,06 2,28
820 Услуге културе 18.300.000,00 1,66
950 Образовање које није дефинисано нивоом 3.500.000,00 0,32
960 Помоћне услуге образовању 126.304.344,40 11,43

Укупно 1.104.470.101,56 100,00”

Члан 6.
У члану 8. став 1. износ „24.000.000,00” замењује се износом „5.000.000,00”, а у ставу 2. проценат „2,35%” замењује се 

процентом „0,45%”.
Члан 7.

Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 1.104.470.101,56 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџе-

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

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу 698.257.021,00 динар – извор финансирања 01;
– сопствени приходи у износу 1.132.000,00 динара – извор финансирања 04;
– трансфери од других нивоа власти у износу 91.395.276,02 динара – извор финансирања 07;
– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 1.430.000,00 динара – извор финансирања 09;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 312.255.804,54 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-

оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 8.
Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и 

гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. 

став 3. одлуке, врши се по програмима, програмским актив-
ностима и пројектима, и то: 

Раздео 1 –  СКУПШТИНА 
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-

праве 
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање 

скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 
12.841.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних 
и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног 
рада политичких субјеката.

– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.590.000,00 динара за трошкове обележавања значајних да-
тума за Општину.

– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштин-
ска сарадња, распоређене су апропријације у износу 
1.700.000,00 динара за унапређења међународне и међуоп-
штинске сарадње са збратимљеним градовима.

Раздео 2 –  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 –  Програм 16 – Политички систем локалне само-

управе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање 

извршних органа распоређене су апропријације у укупном 
износу од 25.108.000,00 динара за трошкове редовног рада 
Председника и Већа.

Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 320.182.079,00 динара за 
трошкове редовног рада Управе. 

– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски по-
слови распоређене су апропријације у укупном износу 
48.853.308,00 динара за финансирање редовног рада кому-
налне и грађевинске инспекције.

– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
5.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.

– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу од 898.156,00 динара за покриће трошкова обележа-
вања верских празника.

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

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

– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређене 
су апропријације у износу 5.000.000,00 динара за предузи-
мање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним си-
туацијама.

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката 
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су 
апропријације у износу 73.020.000,00 динара за извођење 
радова на објектима на којима ГО Земун има право кори-
шћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематеријалне имовине распоређене су апроприја-
ције у износу 53.589.397,00 динара за куповину и одржава-
ње опреме потребне за функционисање органа. 

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева и путних прелаза на желе-
зници распоређене су апропријације у износу 178.144.269,00 
динара за текуће поправке.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и нај-
лепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација 
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје. 

– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су 
апропријације у износу 7.000.000,00 динара за трошкове ор-
ганизације манифестација и коришћење летње плаже Лидо 
у летњем периоду.

– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и еко-
номски развој распоређене су апропријације у износу 
3.699.700,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у 
циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.

– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су 
апропријације у износу 27.452.000,00 динара за побољшање 
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређе-
њем и развојем капацитета од непосредног интереса за гра-
ђане градске општине Земун у складу са законом, Статутом 
града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.

– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распо-
ређене су апропријације у износу 10.000.000,00 динара за 
предузимање мера за заштиту и унапређење животне сре-
дине ГО Земун у складу са Статутом града, другим пропи-
сима града и Статутом ГО Земун.

– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помо-

ћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у 
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укупном износу од 19.109.475,00 динара за помоћ посебно 
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање про-
јеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале 
помоћи социјално угроженом становништву.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 
17.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите.

– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Ба-
тајнице” распоређена је апропријација у износу 6.000.000,00 
динара за финансирање и подстицање развоја различитих 
облика самопомоћи и солидарности у заједници.

– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворође-
ној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апро-
пријација у износу 244.000,00 динара за финансирање и по-
дршку породици са децом и подстицање рађања.

– Пројекат 0901-1006: Спровођење јавног рада са На-
ционалном службом за запошљавање 2018. распоређене су 
апропријације у износу 1.342.377,00 динара за финансирање 
јавног рада.

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

на је апропријација у укупном износу од 8.000.000,00 дина-
ра за трошкове одржавања сталних манифестација од зна-
чаја за општину Земун.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области 
културе распоређена је апропријација у износу 10.300.000,00 
динара за финансирање програма и пројеката из области 
културе.

– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су 
апропријације у износу 6.840.600,00 динара за финансирање 
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад 
грађана.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшкол-

ском и школском спорту распоређене су апропријације у 
укупном износу 5.000.000,00 динара за финансирање разво-
ја предшколског и школског спорта. 

– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омла-
динске политике распоређене су апропријације у укупном 
износу 5.464.501,00 динара за финансирање активности ко-
јима се побољшава положај младих у Земуну. 

– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката распоређена је апроприја-
ција у износу 19.989.031,00 динара за изградњу, опремање 
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова 
за бављење спортом.

– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у области 
спорта распоређена је апропријација у износу 0,00 динара 
за финансирање програма и пројеката из области спорта. 
Пројекат се неће реализовати до истека 2018. године зато 
што у тренутку доношења Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма којима се задовољавају потребе и ин-
тереси грађана у области спорта у Градској општини Земун 
(06. септембар 2018. године) није могуће испоштовати ди-
намику предлагања годишњих програма у области спорта, 
утврђеној Програмским календаром из члана 117. закона о 
спорту.

– Пројекат 1301-1004: Пројекат бесплатна школа плива-
ња распоређена је апропријација у износу 247.500,00 динара 
за финансирање бесплатне обуке пливања за децу Земуна.

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

не су апропријације у укупном износу 23.450.000,00 динара 
за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће 
на сајмовима и организовање програма у летњем пери-

оду. Планирани износ једнак је извршеном, закључно са 
30. јуном2018. године, док се даље учешће на сајмовима и 
организовање програма у летњем периоду поверава Тури-
стичко-културном центру Земун, а у складу са Одлуком о 
оснивању Туристичко-културног центра Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 89/17).

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

са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укуп-
ном износу 16.000.000,00 динара за смештај и исхрану деце 
и ученика са сметњама у развоју у школама.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) 
основних школа распоређене су апропријације у износу 
53.801.344,00 динара за текуће поправке у основним школама.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања предшколског програма на удаљености ве-
ћој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од 
седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на 
удаљеност места становања од школе, распоређена је апро-
пријација у износу 27.500.000,00 динара за трошкове прево-
за деце и ученика и њихових пратилаца.

– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређе-
не су апропријације у износу 2.500.000,00 динара за награде 
ученицима који су освојили награде на републичким и ме-
ђународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук Ка-
раџић”.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења распоређене су апропријације у 
износу 800.000,00 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распо-
ређене су апропријације у износу 10.203.000,00 динара за 
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и 
средњим школама на територији Општине и веза са МУП-
-ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у 
сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност 
саобраћаја на путевима.

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

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 
18.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ 
„ДР. Сима Милошевић”.

Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање ме-

сних заједница распоређене су апропријације у укупном из-
носу 9.010.000,00 динара за трошкове редовног рада месних 
заједница. 

Глава 3.3 – Туристичко-културни центар градске општи-
не Земун

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем 

туризма распоређене су апропријације у укупном износу 
6.441.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Зе-
мун и повећање квалитета туристичке понуде.

– Пројекат 1502-1002: Туристичко културне манифе-
стације распоређене су апропријације у укупно износу 
14.885.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у 
општини кроз учешће на сајмовима и организовање про-
грама у летњем периоду.

– Пројекат 1502–1003: Реконструкција и рестаурација Зе-
мунске тврђаве распоређене су апропријације 22.842.023,00 
динара за реконструкцију и рестаурацију Земунске тврђаве.
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Раздео 4 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЗЕМУН

– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско право-

бранилаштво распоређене су апропријације у укупном из-

носу 22.922.343,00 динара, од чега за редовне трошкове рада 
Општинског правобранилаштва у оквиру заступања права 
и интереса општине износ 11.590.000,00 динара, а за проце-
њену вредност изгубљених судских спорова у 2018. години 
износ 11.332.343,00 динара.”

Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских ак-

тивности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:

ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност 
у базној 

2016. 
години 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 
години

Циљана 
вредност 
у  2018. 
години

Циљана 
вредност 

2019. 
години

Циљана 
вредност 

2020. 
години

Извор 01 Остали 
извори Сви извори

Ши-
фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1502 Програм 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 26.844.000 40.774.023 67.618.023

1.Усвојеност и испуњење 
циљева који се односи 
на  промоцију и развој 
туризма на територији ГО 
Земун

1. Усвојен Програм рада 
Туристичко-културног 
центра ГО Земун

1 1 1 1 1

2. Повећање препознатљи-
вости туристичко-култур-
не  понуде општине

1. Број сајмова 1 1 1 1 1

1. Број туристичко-кул-
турних манифестација од 
значаја за ГО Земун

5 5 5

0001
Програмска активност 
: Управљање развојем 
туризма 5.779.000 662.000 6.441.000

Туристичко - културни 
центар Земун ГО Земун

1.Повећање квалитета ту-
ристичке понуде и услуге

1.Проценат буџета који се 
користи за реализацију 
програма развоја туризма

0,58% 0,46% 0,46%

1001 Пројекат:  Промоција 
туризма 5.450.000 18.000.000 23.450.000

Туристчки центар Земун 1. Адекватна промоција ту-
ристичке понуде општине 1. Број догађаја / сајмова 4 4 4 4 4

2. Број пропагандног 
материјала 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

1002 Пројекат: Туристичко 
културне манифестације 14.415.000 470.000 14.885.000

Туристичко - културни 
центар Земун ГО Земун

1. Унапређење и промоција  
туристичко - културне  по-
нуде града/ општине кроз 
организацију и реализацију 
туристичо - културних 
манифестација

1. Број туристичких 
манифестација 2 2 2

2. Број културних мани-
фестација 3 3 3

1003
Пројекат:  Реконструк-
ција и рестаурација 
Земунске тврђаве 1.200.000 21.642.023 22.842.023

Туристичко - културни 
центар Земун ГО Земун

1. Унапређење и промоција  
туристичко - културне  по-
нуде града/ општине кроз 
организацију и реализацију 
туристичо - културних 
манифестација

Проценат буџета који се 
издваја за реконструкцију 2,07% 1,00% 1,00%

2002
Програм 9: ОСНОВ-
НО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 96.573.536 33.230.808 129.804.344

1. Обухват деце основним 
образовањем ( располо-
живо према полу)

                
13.000 

          
13.660 

            
13.700 13.700 13.700 

1001
Пројекат: Смештај и 
исхрана деце и ученика 
са сметњама у развоју 16.000.000 0 16.000.000

Управа

1. Повећање доступности и 
приступачности основног 
образовања кроз обезбеђе-
ње адекватног смештаја и 
услова за децу са посебним 
потребама

1. Број објекатака/школа 
за децу са посебним 
потребама

13 9 11 11 11

1002
Пројекат: Одржавање ( 
осим капиталног) основ-
них школа 43.273.536 10.527.808 53.801.344

Управа
1.Побољшање услова за 
боравак деце у школским 
установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке школа 2,73 3,12 4,87 5,59 5,59 
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1003

Пројекат:   Превоз деце и 
њихових пратилаца ради 
похађања предшколског 
програма на удаљености  
већој од 2км и ученика 
ОШ на удаљености већој 
од 4км од седишта школе 
и децe са сметњама у 
развоју без обзира на 
удаљеност места стано-
вања од школе 27.500.000 27.500.000

Управа 1. Превести децу и ученике 
од куће до школе и назад 1. Број линија 6 6 6 6 6

2. Број корисника 547 600 800 800 800

1004 Пројекат:   Награђивање 
ученика 2.500.000 2.500.000

Управа 1. Подстицај деце за пости-
зање што бољих резултата

1. Број награђених учени-
ка носилаца дипломе „Вук 
Караџић"

160 200 300 300 300

2. Број награђених 
ученика који су освојили 
награде на републичким 
и међународним такми-
чењима

31 60 208 208 208

1005
Пројекат:   Превоз 
ученика на републичка и 
међународна такмичења 800.000 800.000

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

1. Број плаћених тро-
шкова превоза у односу 
на број поднетих захтева 
школа за превоз ученика

100% 100% 100% 100% 100%

1006 Пројекат:  Заштита и 
безбедност деце 2.500.000 7.703.000 10.203.000

Управа

1. Повећање безбедности 
деце у и за  време оствари-
вања образовно васпитног 
рада

1. Број објеката у које је 
уведен видео надзор и 
одржавање конективно-
сти видео надзора

12 20 20 20 20

2. Едукација и унапређење 
безбедности деце у  сао-
браћају

1. Број школа у којима је 
спроведена едукација 18 18 16 16 16

1007 Пројекат:  Светосавско 
звонце 1.000.000 1.000.000

Управа

1. Очување традици-
оналних вредности и 
историјског наслеђа језика, 
писма и идентитета српског 
народа

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

16 16 16 16 16

1008
Пројекат:   Одржавање ( 
осим капиталног ) дечјих 
вртића 3.000.000 15.000.000 18.000.000

Управа
1. Побољшање услова бо-
равка деце у предшколским 
установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке 1,10 1,70 1,63 1,35 1,35

0901
Програм 11: СОЦИ-
ЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 19.794.000 23.901.852 43.695.852

1.Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама 
обезбеђивањем мера 
материјалне подршке

200 200 250 230 200

0001
Програмска активност 
: Јекнократне помоћи и 
други облици помоћи 1.550.000 17.559.475 19.109.475

Управа 1. Унапеђење заштите 
сиромашних

1. Број корисника једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

0,04% 0,05% 0,025% 0,025% 0,025%

2. Број корисница једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

0,025% 0,025% 0,025%

1. Број грађана - корисни-
ка других мера материјал-
не подршке (нпр. набавка 
огрева и сл.) у односу на 
укупан број грађана

0,015% 0,015% 0,015%

2. Број грађанки - 
корисница других мера 
материјалне подршке 
(нпр. набавка огрева и 
сл.) у односу на укупан 
број грађана

0,03% 0,03% 0,015% 0,015% 0,015%

1001
Пројекат : Пројекти 
по конкурсу у области 
социјалне заштите 12.000.000 5.000.000 17.000.000

Управа
1. Побољшање социјално 
економских услова живота 
грађана

Број јавних конкурса 
у односу на претходни 
период

1 1 1 1 1
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1004
Пројекат : Фонд „Мале 
Милице Ракић из 
Батајнице" 6.000.000 6.000.000

Управа 1. Помоћ посебно осетљи-
вим групама у заједници 1. Број корисника  2000  2000  2000 

1005

Пројекат : Новогодишња 
честитка прворођеној де-
војчици и прворођеном 
дечаку 244.000 244.000

Управа

1. Подстицање рађања 
уручењем новогодишње 
новчане честитке мајци 
прворођене девојчице и 
прворођеног дечака

1. Број уручених честитки 2 2 2

1006

Пројекат : Спровођење 
јавног рада са Наци-
оналном службом за 
запошљавање 2018. 1.342.377 1.342.377

Управа

1. Ангажовањем незапосле-
них лица са инвалидитетом 
са евиденције Националне 
службе за запошљавање 
пружање помоћи осетљи-
вим групама грађана и 
ажурирање базе података 
привредника

1. Број ангажованиг лица 2

2. Број корисника 30
3. Број привредника 
унетих у базу 8000

2. Ангажовањем незапосле-
них лица са инвалидитетом 
са евиденције Националне 
службе за запошљавање 
архивирање предмета у 
архити ГО Земун

1. Број ангажованиг лица 2

2. Број архивираних 
предмета 3000

3. Ангажовањем незапо-
слених лица са евиденције 
Националне службе за 
запошљавање очување 
животне средине

1. Број ангажованиг лица 6

2. Број предвиђених мера 
на очувању животне 
средине

20

1201
Програм 13:  РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОР-
МИСАЊА 20.500.000 4.640.600 25.140.600

Управа 1.Подстицање развоја 
културе 

1. Број грађана у граду/
општини у односу на 
укупан број установа 
културе

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

2. Укупан број посетилаца 
на свим културним дога-
ђајима који су одржани

12.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

3. Укупан број чланова 
удружења грађана из 
области културе

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

2. Број примерака локалних 
штампаних медија кји 
доприносе остваривању 
општег интереса у области 
јавног информисања

36.000,00 36.000,00 36.000,00

1001 Проjeкат: Сталне мани-
фестације 8.000.000 8.000.000

Управа 1. Промоција културног 
идентитета Земуна

1. Број одржаних сталних 
манифестација од значаја 
за општину Земун

6 6 8 8 8

2. Број натписа у 
медијима 15 20 20 20 20

1002
Пројекат :  Пројекти 
по конкурсу у области 
културе 8.500.000 1.800.000 10.300.000

Управа 1. Подстицање развоју 
културе

1. Број објављених кон-
курса ГО Земун 1 1 1 1 1

1003 Пројекат :  Информисање 4.000.000 2.840.600 6.840.600

Управа
1. Унапређење јавног 
информисања од локалног 
значаја

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

800.000,00 800.000,00       
900.000,00 

         
900.000,00 

       
900.000,00 

2. Број издатих билтена 
општине (штампани и 
електронски)

5 5 3 3 3

3. Број конференција за 
штампу и других инфор-
мативних скупова

120 120 120 120 120

1301 Програм 14:  РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 4.450.000 26.251.032 30.701.032
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Управа

1. Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки града/
општине

1. Број спортских орга-
низација преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта

20 20 20 20 20

2. Број спроведених акци-
ја, програма и пројеката 
који подржавају активно 
и рекреативно бављење 
спортом

25 25 25 25 25

2. Активно партнерство 
субјеката омладинске поли-
тике у развоју омладинске 
политике и спровођењу 
омладинских активности, 
као и у развоју и спровође-
њу локалних политика које 
се тичу младих

1. % укључених младих 
у омладинске програме 
/ пројекте у односу на 
укупан број младих у 
локалној заједници

5,35% 5,35% 6,00% 6,20% 6,50%

0002
Програмска активност : 
Подршка предшколском 
и школском спорту 3.000.000 2.000.000 5.000.000

Управа 1. Унапређење предшкол-
ског и школског спорта 

1. Број програма којима 
се реализују активности 
школског спорта 

1 1 1 1 1

2.Проценат деце која 
су укључена у школска 
такмичења у односу на 
укупан број деце

19,03% 20,30% 20,00% 20,00% 20,00%

3. Број деце укључен у 
спортске активности у 
односу на укупан број 
школске деце

2600 2773 2800 2800 2800

0005
Програмска активност : 
Спровођење омладинске 
политике 1.450.000 4.014.501 5.464.501

Управа
1. Подршка активном укљу-
чивању младих у различите 
друштвене активности

1. Број младих корисника 
услуга мера омладинске 
политике

1.200,00 1.500,00 1.650,00 1.800,00 2.000,00

2. Број младих жена 
корисника услуга 520,00 750,00 800,00 900,00 1.000,00

1001

Пројекат: Учешће у 
изградњи, опремању и 
одржавању спортских 
објеката 0 19.989.031 19.989.031

Стварање услова за развој 
спортско рекреативних 
активности

1. Број постојећих 
објеката 53 6 25 12 10

1002
Пројекат: Пројекти по 
конкурсу у области 
спорта 0 0 0

Управа 1. Подстицање развоја 
спорта и рекреације

1. Број објављених јавних 
конкурса ГО Земун 1 1 1 1 1

1004 Пројекат:  Бесплатна 
школа пливања 247.500 247.500

1. Побољшање услова за 
бављење спортом деце

1. Број деце укључене у 
бесплатну обуку пливања 100 100 100 110 120

0602
Програм 15:  ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 489.466.485 276.804.767 766.271.252

1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
града/општине у складу са 
надлежностима и послови-
ма локалне самоуправе

1. Број донетих аката 
органа и служби града/
општине

116 116 500 500 500

0001

Програмска активност: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 293.891.021 26.291.058 320.182.079

Управа ГО Земун 1. Функционисање управе

1.Број остварених 
услуга градске/општинске 
управе (укупан број пред-
мета који су у току, број 
решења, дозвола, потврда 
и других докумената изда-
тих физичким и правним 
лицима)

                  
2.600 

            
2.600 

            
12.000 

               
12.000 

             
12.000 

0002
Програмска активност: 
Функционисање месних 
заједница 9.010.000 9.010.000

Управа-Месне заједнице

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и инереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница

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

1 1 0,82 1 1

2.Степен остварења 
финансијских планова 
месних заједница

100 100 100 100 100

3.Степен остварења 
планова рада/ програма 
месних заједница

100 100 100 100 100
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0004
Програмска активност 
Општинско  правобрани-
лаштво 21.922.343 1.000.000 22.922.343

 Општинско правобрани-
лаштво

1. Заштита имовинских 
права и интереса  града/
општине  

1. Број решених предмета 
у односу на укупан број 
предмета на годишњем 
нивоу

694 800 700 700 700

2. Број правних мишљења 
која су дата органима  
града/општине, стручним 
службама и другим 
правним лицима чија 
имовинска и друга права 
заступа

105 50 60 70 75

0006 Програмска активност:  
Инспекцијски послови 47.673.308 1.180.000 48.853.308

Управа 1. Квалитетно обављање 
инспекцијских послова

1. Број решених предмета 
грађана у односу на број 
примљених предмета

3853/4013 4000/4300 3990/4200 4100/4400 4150/4450

0009 Програмска активност: 
Текућа буџетска резерва 5.000.000 5.000.000
Управа

0010 Програмска активност: 
Стална буџетска резерва 300.000 300.000
Управа

1002
Пројекат: Обележавање 
верских празника Бадњи 
дан и Богојављење 898.156 898.156

Управа
1. Неговање традиционал-
них вредности и очување 
духовне културе наслеђа

1. Број позваних грађана 
на свечани обред налага-
ња бадњака

266 360 380 400 410

2. Број пријављених 
пливача за Богојављен-
ски крст

100 100 140 150 150

3. Број пријављених пли-
вачица за Богојављенски 
крст

4 6 8

1003
Пројекат: Награда 
„Полицајац и ватрогасац 
месеца" 300.000 300.000

Управа
1. Награђивање најбољих 
радника  у државним 
органима

1. Додела награде најбо-
љем полицајцу 12 12 12 12 12

2. Додела награде најбо-
љем  ватрогасцу 12 12 12 12 12

1004

Пројекат: Финансирање 
рада Одсека за лична 
стања грађана, вођење 
матичних књига и избор-
на права 100.000 600.000 700.000

Управа
1. Задовољавање потреба 
грађана из области личних 
стања грађана

1. Број издатих извода 
из МКР 39.000 3.600 3.600 3.600 3.600

2. Број издатих извода 
из МКВ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

3. Број издатих извода 
из МКУ 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1006 Пројекат:  Ванредне 
ситуације 3.000.000 2.000.000 5.000.000

Управа
1. Последице ванредних 
ситуација сведених на 
најмању меру

1. Проценат буџета за 
отклањање последица 1,53 0,38 0,45 0,50 0,70

1007

Пројекат: Изградња и 
одржавање објеката на 
којима ГО  има право 
коришћења 49.420.000 23.600.000 73.020.000

Управа 1. Очување вредности 
објеката

1. Проценат буџета за 
изградњу и одржавање 
објеката

3,72    2,96    6,61    4,20    4,50    

1008

Пројекат:  Набавка и 
одржавање опреме и 
набавка нематеријалне 
имовине 25.900.000 27.689.397 53.589.397

Управа 1. Побољшање услова рада 
органа ГО Земун

1. Проценат буџета за 
одржавање и набавку 
опреме и нематеријалне 
имовине

0,86 2,54 4,85 2,54 2,54

1010

Пројекат:  Одржавање се-
оских, пољских и других 
некатегорисаних путева 
и одржавање путних 
прелаза на железници 11.581.657 166.562.612 178.144.269

Управа
1. Уређени сеоски, пољски 
и други некатегорисани 
путеви

1. Број км уређених 
путева 13,80 15 20 10 10

1012
Пројекат: Најлепши Бо-
жићни излог и најлепша 
цветна алеја 200.000 200.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Управа

1. Подизање свести грађана 
о заштити животне сре-
дине и побољшању услова 
живљења

1. Број пријављених 
учесника за најлепши 
Божићни излог

50 50 50 50 50

2. Број пријављених 
учесника за најлепшу 
цветну алеју

50 50 50 50 50

1013 Пројекат: Лето на Лиду 7.000.000 7.000.000

Управа
1.Стварање услова за 
коришћење плаже Лидо у 
летњем периоду

1. Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
поправке

1,00 1,07 0,68 1,44 1,44

1014
Пројекат: Канцеларија 
за локални и економски 
развој 2.870.000 829.700 3.699.700

Управа

1.Унапређење квалитета 
живота грађана Земуна и 
оживљавање активности 
привредних субјеката који 
послују на територији 
градске општине Земун, 
институција из области 
културе и уметности и 
спортских организација.

1.Број издатих персонали-
зованих картица 20.000    10.000 10.000 5.000 5.000

2. Број привредних 
субјеката институција 
у области културе и 
уметности и спортских 
организација

50 300 50 50 50

1016 Пројекат: Развој 
заједнице 400.000 27.052.000 27.452.000

Управа 1.Побољшање услова живо-
та и рада у ГО Земун

1. Проценат буџета за 
улагање у развој заједнице 1,08 2,49 0,90 1,00

1017 Пројекат: Заштита 
животне средине 10.000.000 10.000.000

Управа 1.Заштита животне средине
1. Проценат буџета за ула-
гање у заштиту животне 
средине

0,75 1,04 1,10 1,15

2101
Програм 16:  ПОЛИТИЧ-
КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 40.629.000 610.000 41.239.000

1.Ефикасно и ефективно 
функционисање органа по-
литичког система локалне 
самоуправе

1. Број донетих  аката 
органа и служби града/
општине

116 117 118 120 125

0001
Програмска активност: 
Функционисање скуп-
штине 12.841.000 12.841.000

Скупштина ГО Земун 1. Функционисање локалне 
скупштине

1. Број седница скуп-
штине 24 35 10 10 10

2. Број усвојених аката 156 180 70 70 70

0002
Програмска активност: 
Функционисање извр-
шних органа 25.108.000 25.108.000
Председник и Веће ГО 
Земун

1. Функционисање извр-
шних органа

1. Број седница извршних 
органа 41 33 40 45 50

2. Број усвојених аката 176 156 180 180 180

1001
Пројекат: Дан општине  
и општинска слава 
Крстовдан 980.000 610.000 1.590.000

Скупштина 
1. Очување историјског 
наслеђа и традиционалих 
верских вредности

1. Заједничка литургија и 
литија са грађанима 1 1 1 1 1

2. Учешће већег броја 
грађана Земуна 700 800 800 800 800

2. Промоција научног и 
културног стваралаштва и 
привредног и друштвеног 
развоја

1. Додела јавних признања 8 8

1002 Пројекат: Међународна и 
међуопштинска сарадња 1.700.000 1.700.000

Скупштина

1. Унапређење сарадње са 
збратимљеним градовима 
ради стварања бољег 
пословног окружења у 
општини

1. Број манифестација у 
којима учествује ГО 2 10 10 10 10

2. Број учесника 20 150 150 150 150
УКУПНО  ПРОГРАМИ 698.257.021 406.213.082 1.104.470.103

Члан 10.
У члану 26. став 1. износ „7.693.000,00” замењује се износом „9.010.000,00”. 

Члан 11.
Ову одлуку доставити Министарству финансија –  Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града 

Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-954/2018-IV/43, 14. новембра 2018. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa сeдници одржаној 13. новембра 2018. гoдинe, по прибављеном 
мишљењу Савета за прописе, на основу чл. 35, 111. и 113. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, бр. 4/14 – други пречишћен текст и 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези са одредбама члана 172. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) дoнeлa јe

ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У члану 15. тачки 6. Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен 

текст и 25/15, 94/16 и 75/17), после речи: „територији града” брише се „врши послове инспекцијског надзора над изград-
њом објеката за које грађевинску дозволу издаје Градска општина”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 Број: 020-4-63/18, 13. новембра 2018. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa сeдници oдржаној дана 13. новембра 2018. гoдинe, по прибавље-
ном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 86. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/2016 – одлука УС), а у вези са одредбама члана 81. став 3. Статута Градске oп-
штинe Стaри грaд („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, брoј 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), члана 172. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), и у вези са одредбама члана 133. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 
113/17 – др. закон), доноси

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Мења се члан 26. став 1. тачка 2. одлуке на тај начин што се после речи „грађевинске послове” бришу речи „и грађевин-

ску инспекцију”.

Члан 2.
После члана 49. одлуке, додаје се поднаслов „Оцењивање службеника” и додаје се нови члан 49а. који гласи:

„Члан 49а.
Запослене оцењује начелник Управе, на основу предлога непосредног руководиоца Одељења или Службе, односно 

шефа Одсека.
Начелника и заменика начелника Управе Градске општине Стари град оцењује председник градске општине Стари 

град.”
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Члан 3.
После члана 49а, додаје се нови члан 49б, који гласи:

„Члан 49б.
У погледу циља и предмета оцењивања, врсте оцена, по-

следица оцењивања и других питања везаних за оцењивање 
и кретање у Управи Градске општине Стари град која нису 
уређена законом којим се уређују питања запослених у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
сходно се примењују прописи којима се уређује оцењивање 
државних службеника.”

Члан 4.
Остале одредбе одлуке остају на снази.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари Град
I-01 број 020-4-62/18, 13. новембра 2018. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oдржаној 13. новембра 2018. гoдинe, по прибавље-
ном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 80. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, бр. 
7/2016 – одлука УС), а у вези са одредбама члана 35. став 1. 
тачка 22. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службе-
ни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16 и 75/17), и у складу са одредбама Закона о за-
посленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 
и 113/17 – др. закон) и Закона о Агенцији за борбу против 
корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – 
одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумаче-
ње и 8/15 – одлука УС), доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКС
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД

Глава прва

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

I. ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА

Појам

Члан 1.
Предмет овог Етичког кодекса је дефинисање етичких 

стандарда понашања на које се обавезују функционери 
Градске општине Стари град у обављању функција и упо-
знавање грађана са етичким стандардима понашања које 
они имају право да очекују од функционера Градске општи-
не Стари град.

Значење израза

Члан 2.
У смислу овог Етичког кодекса, поједини изрази имају 

следеће значење: 
– „корупција” је однос који се заснива злоупотребом 

службеног, односно друштвеног положаја или утицаја, у 
јавном или приватном сектору, у циљу стицања личне ко-
ристи или користи за другога; 

– „функционер” је свако изабрано, постављено и имено-
вано лице у органима Градске општине Стари град и у ор-
ганима јавних предузећа, установа и других организација 
чији је оснивач Градска општина Стари град;

– „функција” је функција у органима Градске општине 
Стари град и у органима јавних предузећа, установа и других 
организација чији је оснивач Градска општина Стари град; 

– „повезано лице” је супружник или ванбрачни партнер 
функционера, крвни сродник функционера у правој лини-
ји, односно у побочној линији закључно са другим степе-
ном сродства, усвојитељ или усвојеник функционера, као и 
свако друго правно или физичко лице које се према другим 
основама и околностима може оправдано сматрати интере-
сно повезаним са функционером; 

– „приватни интерес” је било каква корист или погод-
ност за функционера или повезано лице; 

– „сукоб интереса” је ситуација у којој функционер има 
приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа 
као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне 
функције односно службене дужности, на начин који угро-
жава јавни интерес; 

– „поклон” је новац, ствар, право и услуга извршена без 
одговарајуће накнаде и свака друга корист која је дата функ-
ционеру или повезаном лицу у вези с вршењем функције; 

– „протоколарни поклон” је поклон који функционер 
прими од стране државе, њеног органа или организације, 
међународне организације или страног правног лица, који 
је примљен приликом службене посете или у другим слич-
ним приликама. 

Начело првенства закона и јавног интереса над приватним

Члан 3.
Функционер Градске општине Стари град обавља своју 

функцију у складу са законом.
Функционер Градске општине Стари град дужан је да 

функцију врши тако да јавни инетерес не подреди свом 
личном, приватном, групном или страначком интересу, од-
носно не сме користити функцију за стицање било какве 
користи или погодности за себе или повезано лице.

Функционер Градске општине Стари град дужан је да се 
придржава прописа коју уређују његова права и обавезе и 
да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговор-
но вршење функције.

Функционер Градске општине Стари град дужан је да 
избегава стварање односа зависности према лицу које би 
могло да утиче на његову непристрасност у вршењу функ-
ције, а у случају да не може да избегне такав однос или та-
кав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради 
заштите јавног интереса.

Поштовање изборне воље грађана

Члан 4.
Изабрани Функционер Градске општине Стари град оба-

вља своје дужности у оквиру права и у складу са мандатом 
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који је добио од својих бирача и одговоран је свим грађани-
ма градске општине Стари град.

Начин обављања јавне функције

Члан 5.
Функционер Градске општине Стари град обавља функ-

цију савесно, поштено и непристрасно, уз отвореност и од-
говорност за своје одлуке и поступке.

Функционер ће се ангажовати у унапређењу рада Град-
ске општине Стари град и у размени искустава које органи-
зују централне и локалне власти.

Током свог мандата, ни у обављању функције, ни у при-
ватном животу, функционер Градске општине Стари град 
неће се понашати на начин који би деградирао углед функ-
ције коју обавља.

Однос са другим функционерима, запосленима и грађанима

Члан 6.
У обављању функције, функционер Градске општине по-

штује права свих других функционера и службеника и на-
мештеника у Управи Градске општине Стари град. 

Функционер је дужан да се учтиво, са поштовањем и без 
дискриминације односи према грађанима, колегама, запо-
сленима и медијима.

Функционер Градске општине Стари град не сме под-
стицати нити помагати друге функционере и службенике и 
намештенике у Управи Градске општине Стари град да при-
ликом вршења својих дужности крше начела успостављена 
овим етичким кодексом, као и Кодексом понашања службе-
ника и намештеника у Управи Градске општине Стари град.

Функционер Градске општине Стари град дужан је јавно 
указивати на све случајеве незаконитог и неетичког пона-
шања и кршења правила овог Етичког кодекса.

Глава друга

СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ

I. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Забрана сукоба интереса

Члан 7.
Функционер Градске општине Стари град неће вршити 

своје дужности, односно користити овлашћења свог положа-
ја у циљу остваривања својих личних или групних интереса.

Функционер Градске општине Стари град је дужан да 
врши функцију тако да јавни интерес не подреди приватном.

Функционер Градске општине Стари град је дужан да се 
придржава прописа који уређују његова права и обавезе и 
да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговор-
но вршење функције.

Функционер Градске општине Стари град је дужан да 
избегава стварање односа зависности према лицу које би 
могло да утиче на његову непристрасност у вршењу функ-
ције, а у случају да не може да избегне такав однос или та-
кав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради 
заштите јавног интереса.

Функционер не сме да користи функцију за стицање било 
какве користи или погодности за себе или повезано лице.

Забрана вршења друге јавне функције

Члан 8.
Функционер Градске општине Стари град може врши-

ти само једну јавну функцију, осим ако је законом и другим 
прописом обавезан да врши више јавних функција.

Изузетно, функционер може вршити и другу јавну 
функцију, на основу сагласности Агенције за борбу против 
корупције (у даљем тексту као: „Агенција”).

Функционер изабран на функцију непосредно од гра-
ђана може, без сагласности Агенције, да врши више јавних 
функција на које се бира непосредно од стране грађана, 
осим у случајевима неспојивости утврђених Уставом Репу-
блике Србије.

Функционер који је изабран, постављен или именован 
на другу јавну функцију и који намерава да више функција 
врши истовремено, дужан је да затражи мишљење од орга-
на Градске општине Стари град који га је изабрао, поставио 
или именовао на функцију, а функционер који је изабран на 
јавну функцију непосредно од грађана доставља позитивно 
мишљење надлежног радног тела органа Градске општине 
Стари град у коме је функционер.

Члан 9.
Функционер Градске општине Стари град може вршити 

функцију у политичкој странци, односно политичком су-
бјекту и да учествује у њеним активностима, ако то не угро-
жава вршење функције и ако то није законом забрањено.

Функционер Градске општине Стари град не може кори-
стити јавне ресурсе и скупове на којима учествује и сусрете 
које има у својству функционера, за промоцију политичких 
странака, односно политичких субјеката.

Функционер Градске општине Стари град, изузетно од 
става 2. овог члана, може користити јавне ресурсе ради за-
штите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних 
ресурса уређена прописима из те области или одлуком слу-
жби које се старају о безбедности функционера.

Функционер Градске општине Стари град дужан је да увек 
недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли из-
носи став органа Градске општине Стари град или став поли-
тичке странке, односно политичког субјекта чији је члан.

Став 4. овог члана не односи се на функционере који се 
бирају непосредно од стране грађана.

Обављање другог посла или делатности

Члан 10.
Функционер Градске општине Стари град не може да 

обавља други посао или делатност за време вршења функ-
ције која захтева рад са пуним радним временом или стал-
ни рад.

Изузетно, функционер Градске општине Стари град 
може се бавити научноистраживачким радом, наставом, 
културно-уметничком, хуманитарном и спортском делат-
ношћу, без сагласности Агенције, ако тиме не угрожава не-
пристрасно вршење и углед функције коју врши. 

Изузев послова, односно делатности из става 2. овог 
члана, функционер Градске општине Стари град може под-
нети Агенцији захтев за издавање сагласност за обављање 
и других послова односно делатности, уз претходно приба-
вљено мишљење органа Градске општине Стари град који га 
је поставио, изабрао или именовао на функцију.

Обавеза пријављивања о постојању сукоба интереса

Члан 11.
Функционер Градске општине Стари град дужан је да 

приликом ступања на дужност и током вршења функције, у 
року од осам дана, писмено обавести непосредно претпоста-
вљеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или 
о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.
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Забрана оснивања привредног друштва или јавне службе за 
време вршења функције

Члан 12.
Функционер Градске општине Стари град, чија функција 

захтева рад са пуним радним временом или стални рад, за 
време вршења функције, не може да оснује привредно дру-
штво, односно јавну службу, нити да започне обављање са-
мосталне делатности, у смислу закона којим се уређује пре-
дузетништво.

Функционер Градске општине Стари град, чија функција 
захтева рад са пуним радним временом или стални рад не 
може да врши функцију управљања, надзора и заступања 
приватног капитала у привредном друштву, приватној уста-
нови или другом приватном правном лицу.

Чланство у удружењу и органима удружења

Члан 13.
Изузетно од члана 12. овог етичког кодекса, функционер 

Градске општине Стари град може да врши функцију у ор-
гану струковног удружења.

Функционер Градске општине Стари град који је члан 
удружења не може да прима накнаду или поклоне по осно-
ву чланства у удружењу, изузев накнаде путних и других 
трошкова.

Пренос управљачких права за време вршења јавне функције

Члан 14.
Функционер Градске општине Стари град дужан је да у 

року од 30 дана од дана избора, постављења или именова-
ња, пренесе своја управљачка права у привредном друштву 
на правно или физичко лице које није повезано лице, да их 
оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престан-
ка вршења функције.

Изузетно, функционер Градске општине Стари град 
може своја управљачка права у привредном друштву прене-
ти на друго физичко лице или правно лице које је оснивач – 
члан или директор привредног друштва у коме функционер 
има управљачка права.

Лице на које је функционер Градске општине Стари град 
пренео управљачка права, постаје повезано лице.

Функционер Градске општине Стари град не сме лицу 
на које је пренео управљачка права, односно другом лицу 
које врши управљачка права у привредном друштву, да даје 
обавештења, упутства и налоге, нити сме на други начин 
преко њега да утиче на вршење права и обавеза у привред-
ном друштву. Функционер Градске општине Стари град има 
право да се обавештава о пословању привредног друштва.

Изузетно, Функционер Градске општине Стари град 
који поседује удео у привредном друштву од 3% није дужан 
да пренесе своја управљачка права на друго правно или фи-
зичко лице.

Обавеза обавештавања Агенције у поступку јавне набавке

Члан 15.
Правно лице у којем је функционер Градске општине 

Стари град власник више од 20% удела или акција, ако уче-
ствује у поступку јавних набавки или другом поступку чији 
је исход закључивање уговора са органима Градске општине 
Стари град, односно јавним предузећем, установом и другом 
организацијом чији је оснивач Градска општина Стари град, 
обавезно је да о томе обавести Веће Градске општине Ста-

ри град и Агенцију у року од три дана од дана предузимања 
прве радње у поступку, као и о коначном усходу поступка у 
року од три дана од дана сазнања о његовом окончању.

Недозвољени утицај на функционера

Члан 16.
Функционер Градске општине Стари град дужан је да о 

недозвољеном утицају коме је изложен у вршењу функци-
је, одмах обавести надлежни орган Градске општине Стари 
град и Агенцију.

Забрана заснивања радног односа или пословне сарадње по 
престанку функције

Члан 17.
Функционер Градске општине Стари град коме је пре-

стала јавна функција, две године по престанку функције, не 
може да заснује радни однос, односно пословну сарадњу са 
правним лицем, предузетником или међународном органи-
зацијом која обавља делатности у вези са функцијом коју је 
функционер вршио, осим по добијеној сагласности Агенције.

II. ПОКЛОНИ

Члан 18.
Функционер Градске општине Стари град не сме да при-

ми поклон у вези с вршењем функције, изузев протоколар-
ног или пригодног поклона, али ни тада ако је у новцу и 
хартијама од вредности. 

Функционер Градске општине Стари град дужан је да 
протоколарни поклон преда Већу Градске општине Стари 
град, изузев ако вредност поклона не прелази 5% просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији. 

Функционер Градске општине Стари град не сме да за-
држи пригодни поклон чија вредност прелази 5% просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Срби-
ји, односно пригодне поклоне примљене у току календарске 
године чија укупна вредност прелази износ од једне про-
сечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији. 

Мерила према којима се одређује који се поклон сматра 
пригодним и обавезу њиховог пријављивања и евидентира-
ња утврђује Агенција. 

Одбијање пријема поклона

Члан 19.
Функционер Градске општине Стари град коме је пону-

ђен поклон који не сме да прими, дужан је да понуду одбије 
и да саопшти поклонодавцу да поклон, ако га прими, поста-
је јавна својина. 

Ако функционер Градске општине Стари град није мо-
гао да одбије пријем поклона, дужан је да поклон преда 
Већу Градске општине Стари град. 

Функционер Градске општине Стари град дужан је да у 
најкраћем року поднесе писмени извештај о случају из ста-
ва 1. овог члана непосредно претпостављеном, Већу Градске 
општине Стари град и Агенцији. 

Обавеза обавештавања и вођење евиденције о поклону

Члан 20.
Функционер Градске општине Стари град дужан је да о 

сваком поклону у вези са вршењем функције обавести Веће 
Градске општине Стари град.
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Веће Градске општине Стари град обавезано је да о по-
клонима из става 1. овог члана води посебну евиденцију. 

Копија евиденције за претходну календарску годину до-
ставља се Агенцији, најкасније до 1. марта текуће године. 

Забрана пријема поклона за повезано лице

Члан 21.
Повезано лице не може да прими поклон у вези са врше-

њем јавне функције функционера с којим је повезано. 
Изузетно од става 1. овог члана, повезано лице може да 

прими протоколарни поклон. 
Функционер Градске општине Стари град неће бити од-

говоран уколико докаже да није могао да утиче на понаша-
ње повезаног лица ако је оно поклон примило, односно ако 
докаже да поклон није био у вези са вршењем његове јавне 
функције. 

III. ДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ИМОВИНСКОМ СТАЊУ

Члан 22.
Функционер Градске општине Стари град ће се придр-

жавати свих важећих прописа који предвиђају обавезу да-
вања података о имовинском стању.

IV. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Члан 23.
Функционер Градске општине Стари град ће се у оба-

вљању функције уздржати од било каквог понашања које 
би, по важећем међународном или домаћем кривичном 
праву, могло да се окарактерише као активно или пасивно 
подмићивање.

Функционер ће се активно ангажовати у откривању и 
борби против свих облика корупције у Градској општини 
Стари град и јавним предузећима, установама и другим ор-
ганизацијама чији је оснивач Градска општина Стари град.

Глава трећа

НАДЗОР

Буџетска и финансијска дисциплина

Члан 24.
У управљању и коришћењу јавних средстава функцио-

нер Градске општине Стари град ће поступати са пажњом 
доброг домаћина.

Функционер Градске општине Стари град ће се придр-
жавати буџетске и финансијске дисциплине која обезбеђује 
исправно управљање јавним приходима, на начин регули-
сан важећим прописима.

Функционер неће предузимати ништа што би могло до-
вести до тога да се буџетска средства користе посредно или 
непосредно у приватне сврхе.

Сарадња у спровођењу мера надзора

Члан 25.
Функционер Градске општине Стари град неће ометати 

примену било које, на закону засноване мере надзора од 
стране органа унутрашње или спољне контроле.

Функционер ће се уредно придржавати сваке привреме-
не или коначне одлуке тих органа.

Глава четврта

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Јавност рада

Члан 26.
Функционер Градске општине Стари град ће настојати 

да обезбеди јавност свог рада, као и функционисања орга-
низационих јединица и органа за чији рад је одговоран.

Функционер ће одговорити на сваки јавно изречени за-
хтев који се односи на обављање његове функције, образло-
жење његових поступака или функционисање организаци-
оних јединица и органа за чији рад сноси одговорност.

Односи са медијима

Члан 27.
Функционер Градске општине Стари град ће тачно и 

правовремено одговарати на све захтеве медија за давање 
информација везаних за обављање своје функције, али неће 
пружити ниједну поверљиву службену информацију или ин-
формацију чије би одавање било у супротности са одредбама 
закона којим се регулише заштита података о личности.

Функционер ће подстицати све мере које имају за циљ 
унапређење медијског праћења његовог рада и функциони-
сања служби и одељења за чији рад је одговоран.

Упознавање функционера са садржином Кодекса

Члан 28.
Функционер Градске општине Стари град ће се упознати 

са овим Етичким кодексом и даће писану изјаву да је спре-
ман да се руководи његовим одредбама.

Упознавање јавности са садржином Кодекса

Члан 29.
Функционер Градске општине Стари град ће промовиса-

ти овај етички кодекс међу запосленима у Управи Градске 
општине Стари град, у јавним предузећима, установама и 
организацијама чији је оснивач Градска општина Стари 
град, у јавности и медијима, а с циљем унапређења свести 
о принципима Етичког кодекса и значаја њиховог придржа-
вања у функционисању Градске општине Стари град.

Праћење примене Кодекса

Члан 30.
Скупштина Градске општине Стари град може форми-

рати тело чији би задатак био да прати примену овог Етич-
ког кодекса и пружа објашњења у вези са његовом садржи-
ном и применом функционерима, грађанима и медијима.

Глава пета

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
На све што није регулисано овим етичким кодексом 

сходно се примењују одредбе закона којим се регулише 
област борбе против корупције и спречавања сукоба инте-
реса, као одредбе закона којим се регулишу права и обавезе 
запослених у органима аутономних покрајина и јединицама 
локалне самоуправе.
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Члан 32.
Овај етички кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-64/18, 13. новембра 2018. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске општине Стари град је на седни-
ци одржаној 13. новембра 2018. године, на основу члана 35. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, и 25/15, 94/16 и 
75/17), а у вези са одредбама члана 13. Одлуке о оснивању 
Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 8/10, 43/13, 94/16 и 
91/18) и у складу са одредбама Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД”

Даје се сагласност на Одлуку о измена и допунама Ста-
тута Установа културе Градске општине Стари град „Стари 
град” Управног одбора Установе број 406/18 од 7. новембра 
2018. године о изменама и допунама Статута Установе кул-
туре Градске општине Стари град „Стари град”.

Oво решење oбјaвити у „Службeнoм листу Грaдa 
Бeoгрaдa”. 

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-65/18, 13. новембар 2018. године

Председница
Мила Поповић, ср.

На основу члана 44. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09 и 13/16), члана 18. Статута Установе кул-
туре Градске општине Стари град „Пароброд” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 21/10, 64/13 и 133/16), и чл. 10. и 
13. Одлуке о оснивању Установе културе Градске општи-
не Стари град „Пароброд” („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 8/10 и 43/13, 94/16 и 91/18) Управни одбор Установе 
културе Градске општине Стари град „Пароброд”, Београд, 
Капетан Мишина 6а, на седници одржаној дана 7. новембра 
2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРО-

БРОД”

Члан 1.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист Града Београд”, бр. 21/10, 
64/13 и 133/16) мења се члан 1. тако да гласи:

Установа културе Градске општине Стари град „Стари 
град”, (у даљем тексту: установа), Београд, Капетан Миши-
на број 6а, основана је Одлуком Скупштине Градске општи-
не Стари град број I-01 бр. 06-28/10 од 24. март 2010. године.

Члан 2.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист Града Београд”, бр. 21/10, 
64/13 и 133/16) мења се члан 4. тако да гласи:

Установа послује под називом Установа културе Градске 
општине Стари град „Стари град”.

Скраћени назив Установе је УК „Стари град”.
Седиште Установе је у Београду, Капетан Мишина 6а.
Установа културе „Стари град” је правно лице.

Члан 3.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист Града Београд”, бр. 21/10, 
64/13 и 133/16) мења се члан 5. тако да гласи:

Установа културе „Стари град” има свој печат и штам-
биљ.

Печат установе је округлог облика пречника 35 mm, са 
исписаним ћириличним словима по ободу: Установа култу-
ре Градске општине Стари град „Стари град” са стилизова-
ним знаком малог логотипа у средишту.

Штамбиљ установе је правоугаоног облика у коме је 
уписан пун назив установе са седиштем и местом за завод-
ни број и датум. 

Члан 4.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист Града Београд”, бр. 21/10, 
64/13 и 133/16) мења се члан 6. тако да гласи:

Установа има свој заштитни знак: мали и велики логотип.
Мали логотип представља стилизовани визуал терито-

рије општине Стари град из птичије перспективе са нагла-
шеним границама, у форми београдске калдрме.

Велики логотип представља стилизовани визуал тери-
торије градске општине Стари град из птичије перспективе 
са наглашеним границама и препознатљивим грађевинама, 
у форми београдске калдрме, у оквиру којих је љубичастом 
бојом означена зграда седишта Установе, док је зеленом бо-
јом означена зграда Градске општине Стари град.

Члан 5.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист Града Београд”, бр. 21/10, 
64/13 и 133/16) мења се члан 42. тако да гласи:

Предузимање мера за заштиту животне и радне средине 
саставни је део укупних активности запослених у установи 
културе „Стари град”.

Мере заштите животне и радне средине обухватају при-
мену савремених техничко-технолошких решења која обез-
беђују спречавање, односно отклањање загађивања живот-
не и радне средине, те унапређивање рада, уз отклањање 
узрока који доводи до отежавања услова рада и предузима-
ње мера ради заштите, пружања помоћи другим органима и 
организацијама који се баве овим питањима.

Члан 6.
Измене и допуне Статутa ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Београд”, а по 
претходно добијеној сагласности оснивача.

Управни одбор Установе културе 
Градске општине Стари град „Пароброд”

Број 406/18, 7. новембра 2018. године

Председник 
Миљана Остојић, ср.
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ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица на 19. седници 
одржаној 13. новембар 2018. године на основу одредаба члана 
59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр: 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 др. закон и 47/18), 
чл. 85 и 86. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр: 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 и 17/16) и члана 24. став 
1. тачка 4. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћени текст) доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Члан 1.

У Одлуци о Управи Градске општине Чукарица („Слу-
жбеном листу Града Београда”, број 110/16) – у даљем тексту 
Одлука, члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.
Унутрашње организационе јединице које обављају по-

слове управе су:
– Одељење за буџет и финансије;
– Одељење за опште и нормативне послове, управљање 

људским ресурсима;
– Одељење за грађевинске и комуналне послове и коор-

динацију инвестиционог пројектовања;
– Одељење за комуналну инспекцију;
– Одељење за имовинско-правне и стамбене послове;
– Одељење за друштвене делатности и привреду;
– Одељење за заједничке послове;
– Служба за послове Скупштине и Већа градске општине;
– Служба за информационе и комуникационе технологије;
– Кабинет председника градске општине.”

Члан 2.
У члану 13. речи „врши се овера потписа, рукописа и 

преписа” бришу се.
Члан 3.

Члан 15. Одлуке брише се.

Члан 4.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 16.
Одељење за комуналну инспекцију обавља следеће по-

слове: у првом степену обавља све послове инспекцијског 
надзора укључујући и предузимање мера у комуналној обла-
сти, посебно се стара о спровођењу закона, прописа града и 
прописа градске општине из комуналне области, контролише 
заштиту чистоће на јавним површинама, површинама јавне 
намене, површинама у јавном коришћењу, као и осталих по-
вршина видљивих са површина јавне намене, односно повр-
шина у јавном коришћењу, затим врши контролу постављања 
привремених, као и привремених покретних објекта, тезги и 
др, на површинама јавне намене и површинама у јавном ко-
ришћењу; контролу држања домаћих животиња и кућних 
љубимаца; контролу постављања средстава за оглашавање; 
контролу примена прописа који се односе на о одржавање 
реда у стамбеним зградама и врши друге послове предвиђене 
законом, прописима града и прописима градске општине, за-
тим спроводи управна извршења која се односе на извршења 
одлука свих одељења управе, а које је неопхподно извршити 
на овај начин, доноси план управних извршења, припрема 
радне материјале аката из делокруга рада Одељења за Скуп-

штину, њена радна тела, председника и Веће градске општи-
не, прати прописе из своје надлежности и иницира промену 
прописа, а преко начелника Управе покреће иницијативе из 
делокруга свога рада, код надлежних државних органа и ор-
ганизација ради решавања питања од значаја за ефикасно 
остваривање права и интереса грађана; обавља и друге посло-
ве из делокруга свога рада који су предвиђени законом, про-
писима града и прописима градске општине.

Члан 5.
Сви остали чланови одлуке остају непромењени.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII – 01 број 06 – 130/2018, 13. новембра 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица је на 19. седници, 
одржаној 13. новембра 2018. године, на основу члана 24. став 
1. тачка 26. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда'', број 61/14 – пречишћен текст) и члана 
8. став 1. Одлуке о установљавању награде Градске општине 
Чукарица „Матија Бан'' и Захвалнице Градске општине Чу-
карица, донела

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИ-

ЦА „МАТИЈА БАН'' ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Додељује се Награда градске општине Чукарица „Ма-
тија Бан'' за остварене резултате у раду проф. др Зорану 
Кривокапићу.

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII - 01 број 06 – 130/2018, 13. новембра 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
9. новембра 2018. године на основу одредби члана 540. став 3 и 
члана 543. Закона о привредним друштвима („Службени гла-
сник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18), чл. 
20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18), 
члана 76. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 
и 80/14) доноси

ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈП 
ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Над Јавним предузећем за топлификацију Градске оп-

штине Гроцка у ликвидацији, Булевар ослобођења 40, Гроц-
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ка, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре, матични број 20936401, покренут је 
поступак ликвидације 3. јануара 2018. године.

Члан 2.
Скупштина Градске општине Гроцка је 20. јуна 2013. го-

дине донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за топли-
фикацију Градске општине Гроцка, и истом поверила оба-
вљање комуналне делатности, производња и дистрибуција 
топлотне енергије на територији градске општине Гроцка.

Члан 3.
У циљу спровођења мера штедња Владе републике Ср-

бије у јавном сектору, Скупштина Градске општине Гроцка 
по окончању поступка избора приватног партнера, потпи-
сала Уговор о јавном приватном партнерству о поверавању 
обављања комуналних делатности сакупљања, транспорт и 
одлагања комуналног отпада и производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије са територије градске општине Гроцка са 
приватним партнером Магип д.о.о.

Члан 4. 
Уговором о јавном приватном партнерству је предвиђено 

да приватни партнер Магип доо измири све обавезе Јавног 
предузеће за топлификацију Градске општине Гроцка. Како 
је приватни партнер Магип доо измирио све обавезе Јавног 
предузеће за топлификацију градске општине Гроцка испу-
нили су се условили за ликвидацију навденог предузећа.

Члан 5.
Окончава се поступак ликвидације јер су истекли зако-

ном прописани рокови за обавештавање и пријаву потра-
живања поверилаца и Јавно предузеће за топлификацију 
у ликвидацији је обавило све законом прописане радње у 
сврху спровођења поступка ликивдације и против истог се 
не воде никакви други поступци.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-27, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године на основу одредби члана 541. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18), чл. 20. и 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18), члана 76. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) доноси

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА ЈП ЗА 
ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Над Јавним предузећем за топлификацију градске оп-

штине Гроцка – у ликвидацији, Булевар ослобођења 40, 
Гроцка уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције 

за привредне регистре, матични број 20936401, покренут је 
поступак ликвидације 3. јануара 2018. године и окончан 2. 
новембра 2018. године.

Члан 2.
Како су у току поступка ликвидације сва пријављена по-

траживања намирена, након чега у имовини друштва није 
преостало ништа, то јест ликвидациони остатак је једнак 
нули, Скупштина Градске општине Гроцка доноси одлуку 
да по окончању поступка ликвидације не постоји имовина 
друштва, а самим тим ни ликвидациони остатак који може 
да се расподели.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-29, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године на основу одредбе члана 543. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18), чл. 20. и 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18), члана 76. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) доноси 

ОДЛУКУ
О ЧУВАЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ДОКУМЕНАТА ЈП 
ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
 Над Јавним предузећем за топлификацију Градске оп-

штине Гроца – у ликвидацији, Булевар ослобођења 40, 
Гроцка уписаним у Регистар привредних субјеката Аген-
ције за привредне регистре, матични број 20936401, ПИБ 
108127749 са пословним бројем рачуна 205-217209-10, по-
кренут је поступак ликвидације дана 03.01.2018. године и 
исти је окончан 2. новембра 2018 године.

Члан 2. 
Сходно одредби члана 543. став 4. Закона о привредним 

друштвима предвиђено је да се пословне књиге и докумен-
та привредног друштва које је брисано услед окончања ли-
квидације чувају у складу са прописима којима се уређује 
архивска грађа, а да се име и адреса лица коме су пословне 
књиге и документа поверени на чување региструју у скла-
ду са Законом о регистрацији, то ликвидациони управник 
даје изјаву да се целокупна документација ЈП за топлифи-
кацију Градске општине Гроцка, које је престало да постоји 
по спроведеном поступку ликвидације поверава на чување 
Милошу Бугарчићу из Врчина, Таковска 9.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-30, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године, на основу чл. 20. и 21. Одлуке 
о општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка 
(„Службени лист Града Београда”, број 99/18) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

I. Поставља се за заменика општинског правобраниоца 
градске општине Гроцка и то Ема Прибичевић, дипл. прав-
ник из Врчина.

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-102, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштинa Градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 9. новембра 2018. године, на основу члана 39. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09. 13/16 
и 30/16) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) и члана 36. Статута Центра за културу Гроцка бр.436 
од 2. октобра 2017. године донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ ГРОЦКА

I. Престаје мандат директорки Центра за културу Гроцка 
Зорици Атић, дипл. историчару уметности из Гроцке, због 
истека периода на који је именована.

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-103, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године, на основу члана 35. став 10. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09. 13/16 
и 30/16), члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) и члана 28. став 2. Статута Статута Центра за култу-
ру Гроцка бр.436 од 2. октобра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

ГРОЦКА

I. Именује се директорка Центра за културу Гроцка и то 
Зорица Атић, дипл. историчар уметности из Гроцке, на пе-
риод од четири године. 

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-104, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године на основу одредбе члана 540. 
став 1. тачка. 2. Закона о привредним друштвима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 
и 44/18) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) доноси 

ЗА КЉУЧА К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ ПО-
СТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА – У ЛИКВИДАЦИЈИ

I. Усваја се Извештај о спроведеном поступку ликвида-
ције ЈП за топлификацију градске општине Гроцка – у ли-
квидацији, сачињен од стране ликвидационог управника.

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

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-25, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 9. новембра 2018. године на основу одредбе члана 540. 
став 1. тачка. 3. Закона о привредним друштвима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 
и 44/18) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) доноси 

ЗА КЉУЧА К
О УСВАЈАЊУ ИЗЈАВЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИ-
КА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА – У ЛИКВИДАЦИЈИ

I. Усваја се Изјава ликвидационог управника ЈП за то-
плификацију 

градске општине Гроцка – у ликвидацији, којом изјављу-
је да су све обавезе јавног предузећа измирене у потпуности 
и да се против јавног предузећа не воде други поступци.

II. Закључак објавити у ” Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-26, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.



Број 105 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 15. новембар 2018.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 9. новембра 2018. године, на основу одредбе члана 540. став 1. 
тачка. 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18) и члана 
41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) доноси 

ЗА КЉУЧА К
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА – У ЛИКВИДАЦИЈИ

I. Усваја се завршни ликвидациони биланс ЈП за топлификацију 
Градске општине Гроцка – у ликвидацији, сачињен од стране ликвидационог управника.
II. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 023-28, 9. новембра 2018. године

Председник
Стефан Дилберовић, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о другом ребалансу буџета Градске оп-

штине Земун за 2018. годину  – – – – – – – – – – – –  1

СТАРИ ГРАД
Одлука о изменама Статута Градске општине 

Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27
Одлука о изменама и допунама Одлуке о орга-

низацији Управе Градске општине Стари град – – –  27
Етички кодекс понашања функционера Градске 

општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  28
Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-

нама и допунама Статута Установе културе Градске 
општине Стари град „Стари град” са Одлуком– – –  32

ЧУКАРИЦА
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 

Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  33
Одлука о додели награде Градске општине Чука-

рица „Матија Бан” за 2018. годину  – – – – – – – – –  33

Страна

ГРОЦКА
Одлука о окончању поступка ликвидације над 

ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у 
ликвидацији– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП 
за топлификацију Градске општине Гроцка – у ли-
квидацији  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Одлука о чувању пословних књига и докумена-
та ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка – у 
ликвидацији– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Решење о постављењу заменика општинског 
правобраниоца Градске општине Гроцка – – – – – –  35

Решење о престанку мандата директорке Центра 
за културу Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Решење о именовању директорке Центра за кул-
туру Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном 
поступку ликвидације ЈП за топлификацију Градске 
општине Гроцка – у ликвидацији  – – – – – – – – – –  35

Закључак о усвајању Изјаве ликвидационог 
управника ЈП за топлификацију Градске општине 
Гроцка – у ликвидацији  – – – – – – – – – – – – – – –  35

Закључак о усвајању Завршног ликвидацио-
ног биланса ЈП за топлификацију Градске општине 
Гроцка – у ликвидацији  – – – – – – – – – – – – – – –  36

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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