
Градоначелник града Београда 7. децембра 2017. године, 
на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 104/16), Закона 
о главном граду члана 24, тачка 6. („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. 
тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЦЕНОВНИКА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД” БР. 9238, 

ОД 27. МАРТА 2017. ГОДИНЕ
I. Даје се сагласност на Измене и допуне ценовника ЈКП 

„Зеленило – Београд”, бр. 9238, од 27. марта 2017. године, 
које је донео Надзорни одбор на седници 20. новембра 2017. 
године, под бројем 9238/2.

II. решење и Измене и допуне ценовника објавити у 
„Службеном листу Града Београда” по добијању саглас-
ности оснивача, а примењује се наредног дана од дана обја-
вљивања. 

Градоначелник града Београда
Број 38-7994/17-Г, 7. децембра 2017. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о ко-
муналним делатностима, („Службени гласник РС”, бр. 88/11 
и 104/16), члана 25. Статута ЈКП „Зеленило – Београд”, чла-
на 12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило 
– Београд” је 20. новембра 2017. године, донео

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЦЕНОВНИКА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД ” БРОЈ 9238 

ОД 27. МАРТА 2017. ГОДИНЕ
I. У Ценовнику ЈКП „Зеленило – Београд” број: 9238 од 

27. марта 2017. године, врше се измене и допуне: 
1. на страни број 6, на позицији 11-1-8, речи: „по рачуну 

БВК” мењају се и гласе: „по рачуну извођача”;
2. на страни број 18, на позицији 12-12-24, речи: „Пре-

глед и издавање атеста за реквизит (обавља акредитовано 
тело), Напомена: Наплаћиваће се по рачуну”, мењају се и 
гласе: „Преглед и издавање атеста за реквизит које издаје 
Служба за атестирање и контролу ЈКП „Зеленило – Бео-
град”, Напомена: Наплаћиваће се по анализи”;

3. на страни број 19, на позицији 12-14-12, речи: „Цена 
је оријентациона, наплаћиваће се по рачуну „Београд-пута”, 
мењају се и гласе: „Цена је оријентациона, наплаћиваће се по 
рачуну извођача”;

4. на страни број 33, додаје се позиција 28-1-25, која гласи: 
„Теренска провера набијености тла (испитивање стишљиво-
сти), Напомена: По рачуну извођача”;

5. на страни број 34, на позицији 28-2-20, речи: „Цена је 
оријентациона, наплаћиваће се по рачуну „Београд-пута”, 
мењају се и гласе: „Цена је оријентациона, наплаћиваће се 
по рачуну извођача”;

6. на страни број 36, иза позиције 28-4-6,*, речи: „Цене 
су оријентационе, наплаћиваће се по рачуну „Београд-пута”, 
мењају се и гласе: „Цене су оријентационе, наплаћиваће се по 
рачуну извођача”.

II. Све остале одредбе Ценовника ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” број: 9238 од 27. марта 2017. године остају на снази.

III. Измене и допуне Ценовника ЈКП „Зеленило – Бео-
град” број: 9238 од 27. марта 2017. године ступају на снагу 
по добијеној сагласности оснивача.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило – Београд”
Број 9238/2, 20. новембра 2017. године

Председник
Предраг Вулиновић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И 
ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМЕР-
ЦИЈАЛНУ ЗОНУ ЗАПАДНО ОД ИБАРСКЕ МАГИС-
ТРАЛЕ (ОД ПЕТЉЕ НА ЛАБУДОВОМ БРДУ ДО ПЕТЉЕ 
СА КРУЖНИМ ПУТЕМ), ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, ЗА 

БЛОК 1

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна плана детаљне регула-
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ције за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале 
(од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), 
општина Чукарица, за Блок 1 (у даљем тексту: Измена и до-
пуна планa детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна планa детаљне регулације 
биће поверена ПД „БИРО 59” д.о.о. из Београда, Булевар 
ослобођења 7–9, које је дужно да Нацрт измена и допуна 
плана изради у року од 10 (десет) месеци од дана ступања 
на снагу Одлуке.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће ПД „ГЛОБАЛ ПАРК” д.о.о., Булевар 
ослобођења 7–9.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије Градске општи-
не Чукарица који је у Плану детаљне регулације дефинисан 
као „Блок 1”, односно простор између Улице 2–2, Улице 
нова 26 и комплекса резервоара Петлово брдо, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 11 ha.

5. У оквиру намене простора Измена и допуна пла-
на детаљне регулације нису планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да Измена и допуна плана детаљне регулације не 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката предвиђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
планa детаљне регулације за комерцијалну зону западно од 
Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље 
са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 1, која је у 
процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Чукарица који је у Плану детаљне регулације дефинисан 
као „Блок 1”, односно простор између Улице 2–2, Улице 
нова 26 и комплекса резервоара Петлово брдо, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 11 ha.

Израда Измена и допуна планa детаљне регулације биће 
поверена ПД „БИРО 59” д.о.о. из Београда, Булевар осло-
бођења 7–9, које је дужано да Нацрт измена и допуна плана 
изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће ПД „ГЛОБАЛ ПАРК” д.о.о., Булевар 
ослобођења 7–9.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
80/2017-V-04 од 15. августа 2017. године), утврдио је да 
предметна Измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 

животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-42/17 од 6. новембра 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-134/2017-V–04 oд 10. новембра 2017. године) и Завод 
за заштиту природе Србије, (допис бр. 020-2781/2 oд 24. но-
вембра 2017. год.) доставили су мишљења у којма наводе да 
се може донети решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметних Измена и 
допуна плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” и ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” нису доставили тражено мишљење, па се у 
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметних Измена и допуна плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-42/17, 4. децембра 2017. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И 
ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМЕР-
ЦИЈАЛНУ ЗОНУ ЗАПАДНО ОД ИБАРСКЕ МАГИС-
ТРАЛЕ (ОД ПЕТЉЕ НА ЛАБУДОВОМ БРДУ ДО ПЕТЉЕ 
СА КРУЖНИМ ПУТЕМ), ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, ЗА 

БЛОК 4

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале 
(од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), 
општина Чукарица, за Блок 4 (у даљем тексту: Измена и до-
пуна планa детаљне регулације).
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2. Израда Измена и допуна планa детаљне регулације 
биће поверена ПД „АУЛА” д.о.о. из Београда, Краљевачких 
жртава 1а које је дужано да Нацрт измена и допуна плана из-
ради у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обезбедиће ПД „ROOSTER HILL PROJECT” 
д.о.о., Омладинских бригада 88а, Нови Београд.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општи-
не Чукарица који је у Плану детаљне регулације дефинисан 
као „Блок 4”, односно простор између Ибарске магистрале, 
Улице 5–5, Улице 2–2 и Улице нова 26, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 22,5 ha.

4. У оквиру намене простора Измена и допуна пла-
на детаљне регулације нису планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да Измена и допуна плана детаљне регулације не 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката предвиђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
планa детаљне регулације за комерцијалну зону западно од 
Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље 
са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4, која је у 
процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Чукарица који је у Плану детаљне регулације дефинисан 
као „Блок 4”, односно простор између Ибарске магистрале, 
Улице 5–5, Улице 2–2 и Улице нова 26, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 22,5 ha.

Израда Измена и допуна планa детаљне регулације биће 
поверена ПД „АУЛА” д.о.о. из Београда, Краљевачких жрта-
ва 1а, које је дужано да Нацрт измена и допуна плана изради 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће ПД „ROOSTER HILL PROJECT” д.о.о., 
Омладинских бригада 88а, Нови Београд.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
59/2017-V-04 од 20. јуна 2017. године), утврдио је да пред-
метна Измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 

88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-43/17 од 6. новембра .2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализациа” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-135/2017-V–04 oд 10. новембра 2017. године) и Завод 
за заштиту природе Србије (допис бр. 020-2780/2 oд 24. но-
вембра 2017. године) доставили су мишљења у којма наводе 
да се може донети решење о неприступању изради стратеш-
ке процене утицаја на животну средину предметних Измена 
и допуна плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” и ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” нису доставили тражено мишљење, па се у 
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметних Измена и допуна плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-43/17, 4. децембра 2017. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТ-
НУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПО-
СТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ И 
WELLNESS И SPA ЦЕНТРА НА ПОДРУЧЈУ КО КОРАЋИ-

ЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације постројења за 
експлоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на под-
ручју КО Кораћица, градска општина Младеновац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, значај и 
карактеристике Плана детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и 
друга питања и проблеми заштите животне средине у скла-
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ду са критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја плана на животну средину, а узимајући у обзир плани-
ране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су: 
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на животну 

средину (смернице које се односе на спровођење Плана и 
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана доношења Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
предузеће „МAJPERS СO’’ d.o.o., Београд, Охридска бр. 16.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације постројења за екс-
плоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју 
КО Кораћица, градска општина Младеновац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-119/2017-V-04 од 20. октобра 
2017. год., утврдио је да предметни План детаљне регула-
ције представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене 
утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеним границом Плана детаљ-
не регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће 
се постојеће стање животне средине, утицај планираних 
садржаја на микро и макро локацију, док се неће разматра-
ти прекогранична природа утицаја обзиром да имплемен-
тација плана не може имати негативан утицај на животну 
средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-44/17 од 6. новембра 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција” и ЈКП „Младеновац”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-137/2017-V–04 oд 15. новембра 2017. године) доста-
вио је мишљење у коме наводи да се може донети решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заш-
титу природе Србије и ЈКП „Младеновац” нису доставили 
тражено мишљење, па се у складу са одредбама Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-44/17, 6. децембра 2017. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВС-
КЕ, НЕМАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације подручја из-
међу улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Свето-
зара Марковића, градска општина Савски венац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. 
Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 
30, које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет ме-
сеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће Југословенско драмско позориште, Београд, Краља 
Милана бр. 50.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Савски венац, под-
ручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Све-
тозара Марковића, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,5 hа. 

5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да План детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на ос-

нову Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја 
између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Свето-
зара Марковића, Градска општина Савски венац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен 
је део територије градске општине Савски венац, подручје из-
међу улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара 
Марковића,, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,5 hа.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Југословенско драмско позориште, Београд, Краља 
Милана бр. 50.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планирану намену којом нису планирани будући раз-
војни пројекти одређени прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата 
за заштиту животне средине (бр. 501.3-117/2017-V-04 од 20. 
октобра 2017. године), утврдио је да предметни план детаљне 
регулације не представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе 
члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-45/17 од 6. новембра 2017. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој про-
цени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-136/2017-V–04 oд 15. новембра 2017. године) и Завод 
за заштиту природе Србије (допис 020-2833/2 од 29. новем-
бра 2017. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана

ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило 
– Београд” нису доставили тражена мишљења, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да 
су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-45/17, 6. децембра 2017. године.

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА „БОРЧАНСКИ ПРЕТОК” И 
УЛИЦА: ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, БРАТСТВА И ЈЕДИН-
СТВА И ХОПОВСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за подручје из-
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међу канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, 
Братства и јединства и Хоповске, градска општина Палилу-
ла (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 
30, које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест ме-
сеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће предузеће W.D. CONCORD West D.O.O., Београд, 
Зрењанински пут 150а.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Палилула, под-
ручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрења-
нински пут, Братства и јединства и Хоповске, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 12,7 hа.

5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да План детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на ос-

нову Одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје 
између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински 
пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Па-
лилула.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Палилула, под-
ручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрења-
нински пут, Братства и јединства и Хоповске, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 12,7 hа.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће предузеће W.D.CONCORD West D.O.O. Београд, 
Зрењанински пут 150а.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
118/2017-V-04 од 20. октобра 2017. године), утврдио је да 
предметни план детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-46/17 од 6. новембра 2017. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој про-
цени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-138/2017-V–04 oд 15. новембра 2017. године) доставиo 
je мишљењe у комe наводi да се може донети решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски во-
довод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд” нису 
доставили тражена мишљења, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-46/17, 6. децембра 2017. године.

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној 7. децембра 2017. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези са одредбама 
чл. 46, 47. и 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), и члана 50. Пословника Скупштине 
градске општине („Службени лист Града Београда”, бр. 9/11, 85/15, 94/16 и 133/16), на основу извештаја Административне 
комисије доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Утврђује се да је одборнику у Скупштини Градске општине Стари град, Мађаревић Јохн Светиславу, са Изборне листе 
„Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”, изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године, престао 
мандат одборника у Скупштини Градске општине Стари град, са 3. новембром 2017. године, због поднете оставке.
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Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-63/17, 7. децембра 2017. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 7. децембра 2017. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 
75/17), а у вези са одредбама чл. 46, 47. и 49. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), и 
члана 50. Пословника Скупштине Градске општине („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 9/11,85/15, 94/16 и 133/16), на 
основу извештаја Административне комисије, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Утврђује се да је одборници у Скупштини Градске 
општине Стари град, Ковачевић Ани, са Изборне листе, 
„Борис Тадић, Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију 
– Либерално-демократска партија, Социјалдемократска 
странка”, изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. 
године, престао мандат одборника у Скупштини Градске 
општине Стари град, са 31. октобром 2017. године, због 
поднете оставке.

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-64/17, 7. децембра 2017. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 7. децембра 2017. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15, 94/16 
и 75/17) а у вези са одредбама чл. 48, 49. и 56. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), и 
члана 50. Пословника Скупштине градске општине („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 9/11 и 85/15, 94/16 и 133/16), 
на основу извештаја Административне комисије, доноси

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Потврђују се мандати одборницима у Скупштини Град-
ске општине Стари град, изабраним на изборима одржаним 
24. априла 2016. године, и то: 

1. Пилиповић Драгану, са Изборне листе Др Војислав 
Шешељ – Српска радикална странка, 

2. Палигорић Милошу, са Изборне листе Борис Тадић, 
Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију – Либерално-
демократска партија, Социјалдемократска странка, 

3. Митровић Бојани, са Изборне листе Ивица Дачић – „Со-
цијалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС)”.

Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата. 
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека 

мандата одборника којима је престао мандат.
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Од-
луке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-65/17, 7. децембра 2017. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 7. децембра 2017. гoдинe, нa oснoву чл. 15. и 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћени текст, 25/15, 
94/16 и 75/15) а у вези чл. 43. и 46. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 32. Зaкoнa о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), на предлог Већа Градске општи-
не Стари град, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2017. 

годину („Службени лист Града Београда”, број 133/16, 7/17, 
18/17 и 27/17), „Општи део”, члан 2. мења се и гласи: 

Укупни приходи и примања буџета у 2017. години 
утврђују се у износу од 873.239.477 динарa и чине их: при-
ходи из буџета у износу од 431.058.823 динара утврђених 
Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2017. години – из-
вор финансирања 01, прихода од меморандумских ставки 
за рефундацију расхода у износу од 8.050.000 динара – из-
вор финансирања 03 и 07, прихода од продаје роба и ус-
луга (сопственог прихода) индиректног корисника буџет-
ских средстава Установе културе „Пароброд” у износу од 
4.540.000 динара – извор финансирања 04, донација од 
међународних организација у укупном износу од 1.111.250 
динара извор финансирања 06, трансфера од других ни-
воа власти у износу од 413.805.770 динара – извор финан-
сирања 07, примања од отплате датих кредита у износу од 
2.500.000 динара – извор финансирања 12, пренетих сред-
става из претходне године у укупном износу од 9.998.485 
динара – извор финансирања 13, и неутрошених средстава 
донације из претходне године у износу од 2.175.149 динара 
– извор финансирања 15.

Наведени приходи и примања представљају обим сред-
става за финансирање јавних расхода.
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Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи: 
Примања и издаци буџета Градске општине Стари град 

за 2017. годину утврђују се у следећим износима: 

ТАБЕЛА 1

ОПИС 

Шифра 
економске 

класифика-
ције

СРЕДСТВА 
буџета 

планирана за 
период I–XII 
2017. године

1 2 3
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА
 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 873.239.477
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 7 858.565.843
 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A) 7 431.058.823
 A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 431.058.823
 1. Порез на доходак 711 181.115.429
 – Порез на зараде 711110 176.909.981
 – Порез на приходе од самосталних делатности 711120 4.205.448
 – Порез на земљиште 711147 0
 – Самодопринос на територији општине 711180 0
2. Порез на имовину 713 99.817.826
 – Порез на имовину 713121/22 95.817.826
 – Порез на капиталне трансакције 713420 4.000.000
 – Порез на акције на име удела 713611 0
3. Локалне комуналне таксе 714/716/741 3.364.258
4. Други порези које искључиво плаћају предузећа 
односно предузетници 716 0

5. Трансфери других нивоа власти 733 0
 – Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 0
6. Приходи од имовине 741 4.000.000
 – Камате (извор 01) 741100 4.000.000
 – Закуп непроизводне имовине 741500 0
7. Приходи од продаје добара и услуга 742 6.365.000
 – Приходи од општинских административних такси 
(извор 01) 742251 6.000.000

 – Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 365.000
 8. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 4.400.000
 – Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 400.000
 – Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 4.000.000
 9. Мешовити и неодређени приходи 745 131.996.310
 – Остали приходи у корист нивоа општине 745151 131.996.310
Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+745+77) 427.507.020
1. Донације и трансфери 73 414.917.020
 – Донације од међународних организација (извор 06) 732 1.111.250
 За пројекат „I dont fall” – 0 динара 
 За пројекат „Strategic” – 1.111.250 динара
 – Трансфери од других нивоа власти (извор 07) 733 413.805.770
– За УК „Пароброд” – 300.000 динара
– Трансфер од града Београда за трошкове 
матичара – 190.000 динара
– Tрансфер од града за Програм „Путна инфра-
структура” – 3.000.000 динара
 – Трансфер од Града Београда за плаћање пореза на 
имовину – 407.552.180 динара
– Трансфер од Републичке изборне комисије – 
2.363.590 динара

733 413.405.770

 – Капитални трансфери од Града (извор 07) 733 0
 – Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733154 400.000
 За Комесаријат за избеглице – 400.000 динара
 За Канцеларију за младе – 0 динара
 За УК „Пароброд” – 0 динара
 – Капитални трансфери од осталих нивоа власти 
(извор 07) 733 0

 2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени 
приход) УК „Пароброд” (извор 04) 745151 4.540.000

1 2 3
 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 8.050.000
 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
(извор 07) 771111 0

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
(извор 03) – УК „Пароброд” 772114 100.000

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
(извор 03) – УК „Пароброд” 771111 50.000

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године (извор 03) 772114 2.500.000

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године (извор 07) 772114 5.400.000

ПРИМАЊА (8+9+3) 14.673.634
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ (извор 12) 92 2.500.000

– Отплата стамбених кредита
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
– ПРОЦЕНА (извор 13) 321 9.998.485

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТ-
ХОДНЕ ГОДИНЕ – ПРОЦЕНА (извор 15) 321 2.175.149

 а. Неутрошена средства донације за прoјекат” I dont 
fall” 521.267 динара 521.267

 б. Неутрошена средства донације за 
прoјекат”Strategic” – 1.142.370 динара 1.142.370

 II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (4+5+6) 873.239.477
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 872.058.477
 1.1. Расходи за запослене 41 173.787.187
 1.2. Коришћење роба и услуга 42 174.244.687
 1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задужи-
вања 44 49.000

 1.4. Субвенције јавном предузећу 45 26.476.310
 1.5. Социјална заштита из буџета 47 11.291.113
 1.6. Остали расходи 48+49 444.393.180
 1.7.Трансфери 463+464+465 41.817.000
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 1.131.000
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ 6 50.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА    

1. Примања по основу отплате кредита 92 2.500.000
2. Износ датих кредита 62 50.000
 IV. РАЗЛИКА (1-2) 92-62 2.450.000
 V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7-(4+5) -14.623.634

Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)-
(4+5-44) -18.574.634

Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV -12.173.634
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V   14.623.634

Исказани буџетски дефицит у износу од 14.623.634 ди-
нара покрива се из примања од продаје финансијске имо-
вине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од 
2.500.000 динара, пренетих средстава из претходних годи-
на (извор 13) у износу од 9.998.485 динара и неутрошених 
средстава донација из претходне године (извор 15) у укуп-
ном износу од 2.175.149 динара.

Укључивањем наведених примања у износима из става 
2 овог члана, исказани приходи и примања буџета за 2017. 
годину су уравнотежи са исказаним расходима и издацима.

Члан 3.
Члан 3. одлуке мења се и гласи: 
Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим из-

носима: 
Буџетски корисници Градске општине Стари град за 

2017, 2018, и 2019. годину не планирају капиталне издатке.
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ТАБЕЛА 2

Еко-
номска 

класифи-
кација

Врста издатака 

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

 ПЛАНИРАНА 
ЗА ПЕРИОД 

I-XII 2017. 
ГОДИНЕ

1 2 3
41 Издаци за запослене

411 Плате, накнаде и додаци за запослене 133.310.000
412 Социјални допринос послодавца 24.225.000
413 Накнаде у натури 4.440.000
414 Социјална давања запосленим 8.685.000
415 Накнаде за запослене 651.300
416 Посебни расходи 2.475.887

  Укупно 41: 173.787.187
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 35.351.143
422 Трошкови пословних путовања 1.276.035
423 Услуге по уговорима 92.070.510
424 Специјализоване услуге 17.942.954
425 Текуће поправке и одржавање 11.555.000
426 Материјал 16.049.045

 Укупно 42: 174.244.687
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

444 Негативне курсне разлике 49.000
 Укупно 44: 49.000

45 Субвенције јавним предузећима
451 Субвенције јавном предузећу 26.476.310

  Укупно 45: 26.476.310

1 2 3
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 22.872.000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 10.000

465 Остале текуће дотације по закону 18.935.000
 Укупно 46: 41.817.000
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.291.113
 Укупно 47: 11.291.113

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама 3.275.000
482 Остали порези 420.103.180
483 Новчане казне по решењу судова 18.440.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 50.000

485 Накнада штете за штету нанету од стране државних 
органа 20.000

 Укупно 48: 441.888.180
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 2.505.000
 Укупно 49: 2.505.000

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 20.000
512 Машине и опрема 1.011.000
515 Нематеријална имовина 100.000

 Укупно 51: 1.131.000
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 50.000
   Укупно 62: 50.000
  Укупни расходи: 873.239.477

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
Мења се члан 4. одлуке, тако да гласи: 
Средства буџета се распоређују по наменама и корисницима на следећи начин: 
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СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 
ПЛАНИ-

РАНА 
РЕБАЛАН-

СОМ ЗА 
ПЕРИОД 
I-XII 2017. 
ГОДИНЕ 

ИЗ 
ИЗВОРА 01

СРЕД-
СТВА 

БУЏЕТА 
ПЛАНИ-
РАНА РЕ-
БАЛАН-
СОМ ЗА 
ПЕРИОД 
I-XII 2017. 

ГОДИ-
НЕ ИЗ 

ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА 

УКУПНА 
СРЕД-
СТВА 

БУЏЕТА 
ПЛАНИ-

РАНА 
РЕБАЛАН-

СОМ ЗА 
ПЕРИОД 
I-XII 2017. 
ГОДИНЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1           СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

2101       ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

        411   Плате и додаци запослених 4.030.000   4.030.000
        412   Социјални допринос на терет послодавца 725.000   725.000

413 Накнаде у натури (маркице за превоз) 50.000 50.000
414 Социјална давања запосленима 10.000 10.000
415 Накнаде за запослене 100 100

        423   Услуге по уговорима 3.545.000   3.545.000
        465   Остале текуће дотације по закону 630.000   630.000

481 Дотације невладиним организацијама 400.000 400.000
– редовно финансирање политичких странака
– чланарина СКГО

621 Набавка домаће финансијске имовине 50.000 50.000
Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 9.440.100 9.440.100
Укупно за функцију 110 9.440.100 9.440.100
Извори финансирања за ПА 0001: 

01 Приходи из буџета 9.440.100 9.440.100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Укупно за Програмску активност 0001 9.440.100   9.440.100

2101-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка раду извршних органа власти 
и скупштине 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
416 Посебни расходи 230.000 145.887 375.887

из извора 01 – 230.000 динара
из извора 07 – 145.887 динара 

421
Стални трошкови
из извора 01 – 40.000 динара
из извора 07 – 260.811 динара

40.000 260.811 300.811

423 Услуге по уговору 26.113 4.863.222 4.889.335
из извора 01 – 26.113 динарa 
из извора 07 – 1.720.847 динара из извора 12 – 60.000 динара из извора 13 – 
3.082.375 динара 

426
Материјал
из извора 01 – 1.000 динара
из извора 07 – 236.045 динара 

1.000 236.045 237.045

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 297.113 297.113
07 Трансфери других нивоа власти 2.363.590 2.363.590
12 Примања од продаје финансијске имовине 60.000 60.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.082.375 3.082.375

Укупно за функцију 160 297.113 5.505.965 5.803.078
Извори финансирања за ПА 0003: 

01 Приходи из буџета 297.113 297.113
07 Трансфери других нивоа власти 2.363.590 2.363.590
12 Примања од продаје финансијске имовине 60.000 60.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.082.375 3.082.375

Укупно за Програмску активност 0003 297.113 5.505.965 5.803.078
2101-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Прослава oпштинске славе – Цвети

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
426 Материјал 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000

 Укупно за функцију 110 1.100.000 1.100.000
Извори финансирања за Пројекат 2101-1001

01 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000
Укупно за Пројекат 2101-1001 1.100.000   1.100.000

2101-1002 Пројекат 1002 (П 1002) – Организовање манифестација од значаја за општину 
(улица отвореног срца,улица сусрета – Јевремова, Дунав фест итд.

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

423 Услуге по уговору 100.000 100.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000 1.000
481 Дотације невладиним организацијама 5.000 5.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 106.000 106.000

Укупно за функцију 110 106.000 106.000
Извори финансирања за Пројекат 2101-1002

01 Приходи из буџета 106.000 106.000
Укупно за Пројекат 2101-1002 106.000   106.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 16

01 Приходи из буџета 10.943.213 10.943.213

07 Трансфери других нивоа власти 2.363.590 2.363.590
12 Примања од продаје финансијске имовине 60.000 60.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.082.375 3.082.375

Укупно за ПРОГРАМ 16 10.943.213 5.505.965 16.449.178
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 10.943.213 5.505.965 16.449.178
2           ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ      

2101       ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

411 Плате и додаци запослених 14.290.000 14.290.000
412 Социјални допринос на терет послодавца 2.600.000 2.600.000
413 Накнаде у натури 150.000 150.000

– маркице за превоз 
– поклони за децу 
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414 Социјална давања запосленима 1.390.000 1.390.000
415 Накнаде за запослене 100 100

-накнаде за превоз

422 Путни трошкови – трошкови путовања изабраних, именованих и постављених 
лица 600.000 600.000

423   Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на 
сталном раду, репрезентација, поклони ) 1.750.000   1.750.000

444 Негативне курсне разлике 20.000 20.000
465 Остале текуће дотације по закону 2.250.000 2.250.000
472 Накнаде за социјалну заштиту 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 23.060.100 23.060.100

Укупно за функцију 110 23.060.100 23.060.100
Извори финансирања за ПА 0002: 

01 Приходи из буџета 23.060.100 23.060.100
Укупно за Програмску активност 0002 23.060.100   23.060.100
Извори финансирања за ПРОГРАМ 16

01 Приходи из буџета 23.060.100 23.060.100
Укупно за ПРОГРАМ 16 23.060.100   23.060.100

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 23.060.100   23.060.100
3           УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

1101       ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање – 
рушење бесправне градње, укњижба непокретности итд.

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

 Укупно за функцију 130 4.000.000 4.000.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000
Укупно за Програмску активност 0001 4.000.000   4.000.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 1

01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000
Укупно за ПРОГРАМ 1 4.000.000   4.000.000

1102       ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1102-0002 Програнска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 100.000 100.000

 Укупно за функцију 560 100.000 100.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 100.000 100.000
Укупно за Програмску активност 0002 100.000   100.000

1102-0009 Програнска активност 0009 (ПА 0009) – Остале комуналне услуге

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

425 Текуће поправке и одржавање 900.000 900.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 910.000 910.000

 Укупно за функцију 110 910.000 910.000
Извори финансирања за ПА 0009

01 Приходи из буџета 910.000 910.000
Укупно за Програмску активност 0009 910.000   910.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 2

01 Приходи из буџета 1.010.000 1.010.000
Укупно за ПРОГРАМ 2 1.010.000   1.010.000

0401       ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401-0001 Програмска активност 0001 (ПА) 0001 Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 10.000 10.000

Укупно за функцију 560 10.000 10.000
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Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 10.000 10.000
Укупно за Програмску активност 0001 10.000   10.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 6

01 Приходи из буџета 10.000 10.000
Укупно за ПРОГРАМ 6 10.000   10.000

0701       ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

0701-1001
Пројекат (П1001) : Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине 
Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у обла-
сти безбедности саобраћаја)

450 Саобраћај
423 Услуге по уговору 1.800.000 1.800.000
426 Материјал 0 0
481 Дотације невладиним организацијама 1.200.000 1.200.000

Извори финансирања за функцију 560
07 Трансфери других нивоа власти 3.000.000 3.000.000

Укупно за функцију 450 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за Пројекат 0701-1001

07 Трансфери других нивоа власти 3.000.000 3.000.000
Укупно за Пројекат 0701-1001   3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 7

07 Трансфери других нивоа власти 3.000.000 3.000.000
Укупно за ПРОГРАМ 7   3.000.000 3.000.000

2001       ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
2001-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти 4.000.000 4.000.000
472 Накнаде за социјалну заштиту 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета 4.010.000 4.010.000

 Укупно за функцију 910 4.010.000 4.010.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 4.010.000 4.010.000
Укупно за Програмску активност 0001 4.010.000   4.010.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 8

01 Приходи из буџета 4.010.000 4.010.000
Укупно за ПРОГРАМ 8 4.010.000   4.010.000

2002       ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2002-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа

912 Основно образовање
463 Трансфер осталим нивоима власти 750.000 750.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 750.000 750.000

 Укупно за функцију 912 750.000 750.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 750.000 750.000
Укупно за Програмску активност 0001 750.000   750.000

2002-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Исхрана и смештај ученика 
912 Основно образовање

463 Трансфер осталим нивоима власти 700.000 700.000

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 700.000 700.000
 Укупно за функцију 912 700.000 700.000
Извори финансирања за Пројекат 2002-1001

01 Приходи из буџета 700.000 700.000
Укупно за Пројекат 2002-1001 700.000   700.000

2002-1008 Пројекат 1008 (П 1008) – Превоз ученика 
912 Основно образовање

        463   Трансфер осталим нивоима власти 6.776.000   6.776.000
Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 6.776.000 6.776.000
 Укупно за функцију 912 6.776.000 6.776.000
Извори финансирања за Пројекат 2002-1008

01 Приходи из буџета 6.776.000 6.776.000
Укупно за Пројекат 2002-1008 6.776.000   6.776.000
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2002-1009 Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, 
добитника награде „Вук Караџић”, за освојене медаље на такмичењима)

912 Основно образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту 1.100.000 1.100.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000

 Укупно за функцију 912 1.100.000 1.100.000
Извори финансирања за Пројекат 2002-1009

01 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000
Укупно за Пројекат 2002-1009 1.100.000   1.100.000

2002-1010 Пројекат 1010 (П 1010) – Куповина рачунара за ученике трећих разреда 
912 Основно образовање

        463   Трансфер осталим нивоима власти 1.001.000 5.000.000 6.001.000
Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 1.001.000 1.001.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

 Укупно за функцију 912 1.001.000 1.001.000
Извори финансирања за Пројекат 2002-1010

01 Приходи из буџета 1.001.000 1.001.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за Пројекат 2002-1010 1.001.000 5.000.000 6.001.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 9

01 Приходи из буџета 10.327.000 10.327.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 9 10.327.000 5.000.000 15.327.000
2003       ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа
920 Средње образовање

463 Трансфер осталим нивоима власти 4.434.000 4.434.000
Извори финансирања за функцију 920

01 Приходи из буџета
 Укупно за функцију 920 4.434.000 4.434.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 4.434.000 4.434.000
Укупно за Програмску активност 0001 4.434.000   4.434.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 10

01 Приходи из буџета 4.434.000 4.434.000
Укупно за ПРОГРАМ 10 4.434.000   4.434.000

0901       ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Социјалне помоћи ЈЕДНОКРАТНЕ 
ПОМОЋИ

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

        472   Накнаде за социјалну заштиту 1.290.000 671.113 1.961.113

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 1.290.000 1.290.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 671.113 671.113

 Укупно за функцију 070 1.290.000 671.113 1.961.113
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 1.290.000 1.290.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 671.113 671.113

Укупно за Програмску активност 0001 1.290.000 671.113 1.961.113

0901-0002
Програмска активност 0002 (ПА 0002) – Прихватилиштва и друге врсте 
смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситуацијама, сахране 
НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту 230.000 400.000 630.000

из извора 01 – 230.000 динара
из извора 07 – 400.00 динара
Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 230.000 230.000
07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000

 Укупно за функцију 070 230.000 400.000 630.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 230.000 230.000
07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000

Укупно за Програмску активност 0002 230.000 400.000 630.000
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0901-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) – Подршка социо-хуманитарним орга-
низацијама

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 50.000 50.000

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета 50.000 50.000

 Укупно за функцију 090 50.000 50.000
Извори финансирања за ПА 0003

01 Приходи из буџета 50.000 50.000
Укупно за Програмску активност 0003 50.000   50.000

0901-0004
Програмска активност 0004 (ПА 0004) – Саветодавно терапијске и социјално 
едукативне услуге-ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦИ И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА 
САМОСТАЛНИ ЖИВОТ

010 Болест и инвалидност
        472   Накнаде за социјалну заштиту 3.110.000   3.110.000

Извори финансирања за функцију 010
01 Приходи из буџета 3.110.000 3.110.000

 Укупно за функцију 010 3.110.000 3.110.000
Извори финансирања за ПА 0004

01 Приходи из буџета 3.110.000 3.110.000
Укупно за Програмску активност 0004 3.110.000   3.110.000

0901-0005 Програмска активност 0005 (ПА 0005) – Подршка реализацији програма Црве-
ног крста

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 60.000 60.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 60.000 60.000

 Укупно за функцију 070 60.000 60.000

Извори финансирања за ПА 0005

01 Приходи из буџета 60.000 60.000
Укупно за Програмску активност 0005 60.000   60.000

0901-0006 Програмска активност 0006 (ПА 0006) – Подршка деци и породицама са децом – 
Поклон честитке бебама

040 Породица и деца
        472   Накнаде за социјалну заштиту 4.420.000   4.420.000

Извори финансирања за функцију 040
01 Приходи из буџета 4.420.000 4.420.000

 Укупно за функцију 040 4.420.000 4.420.000
Извори финансирања за ПА 0006

01 Приходи из буџета 4.420.000 4.420.000
Укупно за Програмску активност 0006 4.420.000   4.420.000

0901-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Интегрисане превенције и детекције популације са 
фактором ризика – I don‘t fall

080 Социјална заштита – истраживање и развој
        421   Стални трошкови   9.232 9.232

422 Трошкови путовања 11.035 11.035
423 Услуге по уговорима 500.000 500.000
444 Негативне курсне разлике 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 080
15 Неутрошене средства донација из претходне године 521.267 521.267

 Укупно за функцију 080 521.267 521.267
Извори финансирања за Пројекат 0901-1001

15 Неутрошене средства донација из претходне године 521.267 521.267
Укупно за Пројекат 0901-1001   521.267 521.267
Извори финансирања за ПРОГРАМ 11

01 Приходи из буџета 9.160.000 9.160.000
07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 671.113 671.113
15 Неутрошене средства донација из претходне године 521.267 521.267

Укупно за ПРОГРАМ 11 9.160.000 1.592.380 10.752.380
1801       ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

760 Здравство некласификовано на другом месту
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 760
01 Приходи из буџета 10.000 10.000
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Укупно за функцију 760 10.000 10.000
Извори финансирања за ПА 0001: 

01 Приходи из буџета 10.000 10.000
Укупно за Програмску активност 0001 10.000   10.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 12

01 Приходи из буџета 10.000 10.000
Укупно за ПРОГРАМ 12 10.000   10.000

1201       ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа 
културе

820 Услуге културе
463 Трансфери осталим нивоима власти 210.000 210.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 210.000 210.000

Укупно за функцију 820 210.000 210.000
Извори финансирања за ПА 0001: 

01 Приходи из буџета 210.000 210.000
Укупно за Програмску активност 0001 210.000   210.000

1201-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметнич-
ког стваралаштва 

820 Услуге културе
481 Дотација невладиним организацијама 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 10.000 10.000

Укупно за функцију 820 10.000 10.000
Извори финансирања за ПА 0002: 

01 Приходи из буџета 10.000 10.000
Укупно за Програмску активност 0002 10.000   10.000

1201-0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) – Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања

111 Извршни и законодавни органи

        423   Услуге по уговору 10.600.000   10.600.000
Извори финансирања за функцију 111

01 Приходи из буџета 10.600.000 10.600.000
 Укупно за функцију 111 10.600.000 10.600.000
Извори финансирања за ПА 0004

01 Приходи из буџета 10.600.000 10.600.000
Укупно за Програмску активност 0004 10.600.000   10.600.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 13

01 Приходи из буџета 10.820.000 10.820.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 10.820.000   10.820.000
1301       ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организа-
цијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекереације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000

Укупно за функцију 810 1.500.000 1.500.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000
Укупно за Програмску активност 0001 1.500.000   1.500.000

1301-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подршка предшколском и школском 
спорту

810 Услуге рекереације и спорта
472 Накнаде за социјалну заштиту 50.000 50.000
481 Дотације невладиним организацијама 50.000 50.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 100.000 100.000

Укупно за функцију 810 100.000 100.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 100.000 100.000
Укупно за Програмску активност 0002 100.000   100.000

1301-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање спортске инфраструктуре 
-Субвенције јавном предузећу „Милан Гале Мушкатировић

810 Услуге рекереације и спорта
        451   Субвенције јавном предузећу 26.476.310   26.476.310
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Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 26.476.310 26.476.310
Укупно за функцију 810 26.476.310 26.476.310
Извори финансирања за ПА 0003

01 Приходи из буџета 26.476.310 26.476.310
Укупно за Програмску активност 0003 26.476.310   26.476.310

1301-0005 Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике – 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговорима 100.000 96.000 196.000

из извора 01 – 100.000 динара из извора 13 – 96.000 динара
424 Специјализоване услуге 4.800.000 104.000 4.904.000

из извора 01 – 4.800.000 динара из извора 13 – 104.000 динара
425 Текуће поправке и одржавање из извора 13 – 495.000 динара 495.000 495.000
465 Остале текуће дотације по закону 490.000 490.000
512 Машине и опрема из извора 13 – 250.000 динара 250.000 250.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 5.390.000 5.390.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 945.000 945.000

 Укупно за функцију 160 5.390.000 945.000 6.335.000
Извори финансирања за ПА 0005

01 Приходи из буџета 5.390.000 5.390.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 945.000 945.000

Укупно за Програмску активност 0005 5.390.000 945.000 6.335.000
01 Приходи из буџета 5.390.000 5.390.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 945.000 945.000

1301-1001 Пројекат 1001 (П 1001) DTP – New Generation Skills Project 
160

423 Услуге по уговорима 628.300 628.300
424 Специјализоване услуге 537.954 537.954

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 1.166.254 1.166.254

Укупно за функцију 160 1.166.254 1.166.254
Извори финансирања за Пројекат 1301-1001

01 Приходи из буџета 1.166.254 1.166.254
Укупно за Пројекат 1301-1001 1.166.254   1.166.254
Извори финансирања за ПРОГРАМ 14      

01 Приходи из буџета 34.632.564   34.632.564
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   945.000 945.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 34.632.564 945.000 35.577.564
0602       ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина
– УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

130 Опште услуге
  411   Плате и додаци запослених 98.030.000   98.030.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 17.800.000 17.800.000
413 Накнаде у натури 4.100.000 4.100.000

 – маркице за превоз 
 – новогодишњи пакетићи за децу запослених 

414 Социјална давања запосленима из извора 03 – 2.500.000 динара из извора 07 – 
2.500.000 динара 1.600.000 5.000.000 6.600.000

415 Накнаде за запослене (накнаде за превоз) 100.000 100.000
416 Посебни расходи 1.150.000 1.150.000

јубиларне награде, награде за посебне резултате рада
421   Стални трошкови 32.000.000   32.000.000
422 Трошкови путовања 260.000 190.000 450.000

из извора 07 за матичаре – 190.000 динара
423 Услуге по уговорима 56.013.746 5.239.997 61.253.743

из извора 01 – 56.013.746 динара из извора 07 – 2.900.000 динара из извора 12 – 
2.040.000 динара из извора 13 – 299.997 динара

424 Специјализоване услуге 8.800.000 8.800.000
425 Текуће поправке и одржавањe 5.200.000 5.200.000

        426   Материјал 13.000.000   13.000.000
444 Негативне курсне разлике 20.000 20.000
465 Остале текуће дотације по закону 13.805.000 13.805.000

482   Остали порези из извора 01 – 12.460.000 динара из извора 07 – 407.552.180 
динара 12.460.000 407.552.180 420.012.180

483   Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 18.440.000   18.440.000



7. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 92 – 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
484 Накнада штете за елементарне непогоде 50.000 50.000
485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 20.000 20.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 10.000
512 Машине и опрема 100.000 300.000 400.000

из извора 01 – 100.000 динара
из извора 12 – 300.000 динара

515 Нематеријална имовина 100.000 100.000
из извора 12 – 100.000 динара
Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 282.958.746 282.958.746
03 Социјални доприноси 2.500.000 2.500.000
07 Трансфери од других нивоа власти – меморандумске ставке 5.400.000 5.400.000
07 Трансфери од других нивоа власти 407.742.180 407.742.180
12 Примања од продаје финансијске имовине 2.440.000 2.440.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 299.997 299.997

 Укупно за функцију 130 282.958.746 418.382.177 701.340.923
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 282.958.746 282.958.746
03 Социјални доприноси 2.500.000 2.500.000
07 Рефундација боловања – меморандумске ставке 5.400.000 5.400.000
07 Трансфери од других нивоа власти 407.742.180 407.742.180
12 Примања од продаје финансијске имовине 2.440.000 2.440.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 299.997 299.997

Укупно за Програмску активност 0001 282.958.746 418.382.177 701.340.923
0602-0009 Програмска активност 0009 (ПА 0009) – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

    499   Средства резерве 505.000   505.000
Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 505.000 505.000
 Укупно за функцију 110 505.000 505.000
Извори финансирања за ПА 0009

01 Приходи из буџета 505.000 505.000
Укупно за Програмску активност 0009 505.000   505.000

0602-0010 Програмска активност 0010 (ПА 0010) – СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

499 Средства резерве 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
 Укупно за функцију 110 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за ПА 0010

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
Укупно за Програмску активност 0010 2.000.000   2.000.000

0602-1003 Пројекат 1003 (П 1003) Пројекат „STRATEGIC” – имлементација јавних cloud 
сервиса

460 Комуникације
421 Стални трошкови 15.000 15.000

из извора 06 – 10.000 динара из извора 15 – 5.000 динара
422 Трошкови путовања 180.000 180.000

из извора 06 – 20.000 динара
из извора 15 – 160.000 динара

        423   Услуге по уговорима   2.563.132 2.563.132
из извора 06 – 1.076.250 динара
из извора 15 – 1.486.882 динара

444 Негативне курсне разлике из извора 06 – 5.000 динара из извора 15 – 2.000 
динара 7.000 7.000

Извори финансирања за функцију 460
06 Донације међународних организација 1.111.250 1.111.250
15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.653.882 1.653.882

Укупно за функцију 460 2.765.132 2.765.132
Извори финансирања за Пројекат 1003

06 Донације међународних организација 1.111.250 1.111.250
15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.653.882 1.653.882

Укупно за Пројекат 1003   2.765.132 2.765.132
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 285.463.746 285.463.746
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03 Социјални доприноси 2.500.000 2.500.000
06 Донације међународних организација 1.111.250 1.111.250

07 Трансфери од других нивоа власти – меморандумске ставке за трудничка 
боловања 5.400.000 5.400.000

07 Трансфери од других нивоа власти 407.742.180 407.742.180
12 Примања од продаје финансијске имовине 2.440.000 2.440.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 299.997 299.997
15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.653.882 1.653.882

Укупно за ПРОГРАМ 15 285.463.746 421.147.309 706.611.055
Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) 363.877.310 431.684.689 795.561.999

  3.1.         УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД”      
1201       ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАРО-
БРОД”

820 Услуге културе
411 Плате и додаци запослених 11.060.000 11.060.000
412 Социјални допринос на терет послодавца 2.030.000 2.030.000

        414   Социјална давања запосленима из извора 01 – 485.000 динара из извора 03 – 
150.000 динара 485.000 150.000 635.000

415 Накнаде за запослене 551.000 551.000
        416   Посебни расходи 950.000   950.000

        421   Стални трошкови из извора 01 – 1.386.000 динара из извора 04 – 1.640.000 
динара 1.386.000 1.640.000 3.026.000

        422   Трошкови путовања 25.000   25.000
        423   Услуге по уговорима 5.025.000   5.025.000

424 Специјализоване услуге из извора 01 – 500.000 динара из извора 04 – 2.900.000 
динара из извора 07 – 300.000 динара 500.000 3.200.000 3.700.000

        425   Текуће поправке и одржавање 860.000   860.000
        426   Материјал 907.000   907.000
        465   Остале текуће дотације по закону 960.000   960.000
        482   Остали порези 91.000   91.000
        512   Машине и опрема 360.000   360.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 25.190.000 25.190.000
03 Социјални доприноси 150.000 150.000
04 Сопствени приходи 4.540.000 4.540.000
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000

 Укупно за функцију 820 25.190.000 4.990.000 30.180.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 25.190.000 25.190.000
03 Социјални доприноси 150.000 150.000
04 Сопствени приходи 4.540.000 4.540.000
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000

Укупно за Програмску активност 0001 25.190.000 4.990.000 30.180.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 13

01 Приходи из буџета 25.190.000 25.190.000
03 Социјални доприноси 150.000 150.000
04 Сопствени приходи 4.540.000 4.540.000
07 Трансфери од других нивоа власти 300.000 300.000

Укупно за ПРОГРАМ 13 25.190.000 4.990.000 30.180.000
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 389.067.310 436.674.689 825.741.999
4           ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД    

0602       ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско правобранилаштво – Право-
бранилаштво Градске општине Стари град

330 Судови
411 Плате и додаци запослених 5.900.000 5.900.000
412 Социјални допринос на терет послодавца 1.070.000 1.070.000
413 Накнаде у натури 140.000 140.000
414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000
415 Накнаде за запослене 100 100
421 Стални трошкови 100 100
422 Трошкови путовања 10.000 10.000
423 Услуге по уговорима 10.000 10.000
424 Специјализоване услуге 1.000 1.000
444 Негативне курсне разлике 1.000 1.000
426 Материјал 5.000 5.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
465 Остале текуће дотације по закону 800.000 800.000
512 Машине и опрема 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 7.988.200 7.988.200

 Укупно за функцију 330 7.988.200 7.988.200
Извори финансирања за ПА 0004: 

01 Приходи из буџета 7.988.200 7.988.200
Укупно за Програмску активност 0004 7.988.200   7.988.200
Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 7.988.200 7.988.200
Укупно за ПРОГРАМ 15 7.988.200   7.988.200

            УКУПНО РАЗДЕО 4 7.988.200   7.988.200
            УКУПНИ ИЗДАЦИ 431.058.823 442.180.654 873.239.477

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ ПРОГРАМА/ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА

Члан 5.

ПРОГРАМ/Програмска активност 
и пројекат
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ИЗВОРИ 

(дин)

СВИ 
ИЗВОРИ 

(дин)

Ши-
фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    10.943.213 5.505.965 16.449.178

2101
 Програм 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ

        10.943.213 5.505.965 16.449.178

   
1. Ефикасно и ефектно функцио-
нисање органа политичког система 
локалне самоуправе

               

0001  Ппограмска активност: Функционисање локалне скупштине      9.440.100   9.440.100

  Председник скупштине 
Градске општине

1. Функционисање локалне 
скупштине

1. Број усвојених аката 2. Број 
седница Скупштине општине              

0003  Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине       297.113 5.505.965 5.803.078

  Председник скупштине 
Градске општине 1. Трошкови изборне логистике 1. Уложена буџетска средства/број 

уписаних бирача              

1001  Пројекат: Прослава општинске славе-Цвети      1.100.000   1.100.000

  Председник Градске општине 1. Комуникација са јавношћу/про-
моција Градске општине 

1. Уложена буџетска средства/број 
угошћених људи              

1002  Пројекат: Организовање манифестација од значаја за општину      106.000   106.000

  Председник Градске општине 1. Комуникација са јавношћу/мани-
фестације од значаја за општину 

1. Уложена буџетска средства/број 
манифестација              

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ    23.060.100   23.060.100
2101  Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      23.060.100   23.060.100

   
1. Ефикасно и ефектно функцио-
нисање органа политичког система 
локалне самоуправе

               

0002  Програмска активност: Функционисање извршних органа     23.060.100   23.060.100

  Председник Градске општине 1. Функционисање извршних 
органа

1. Број усвојених аката 2. Број 
седница извршног органа              

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    389.067.310 436.674.689 825.741.999
1101  Програм 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      4.000.000   4.000.000

    Просторни развој у складу са 
плановима

Усвојена стратегија развоја локалне 
самоуправе              

0001  Програмска активност: Рушење бесправне градње     4.000.000   4.000.000

  Одељење за грађевинско 
инспекцијске послове Сузбијање бесправне градње

1. Број интервенција на терену 2. 
Утрошена средства 3. Број решених 
захтева за легализацију

             

1102  Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ     1.010.000   1.010.000

    Повећање покривености територије 
комуналним делатностима

Комуналне и сигурносне тачке 
(безбедност објеката и грађана)              

0002  Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина      100.000   100.000

  Веће Градске општине Уређење паркова и побољшљње 
здравља становништва

1. Укупан број уређених целина/
паркова на којима се уређује 
зеленило

             

0009  Програмска активност: Остале комуналне услуге      910.000   910.000

  Веће Градске општине Уређење и одржавање зеленила и 
успостављање комуналног реда

1. Површина улица на којима су 
инсалиране сигурносне камере 
2. Површина уређених зелених 
површина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0401  Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     10.000   10.000

    Унапређење квалитета елемената 
животне средине

Проценат буџета намењен заштити 
животне средине у односу на 
укупан буџет

             

0001  Програмска активност: Управљање заштитом животне средине     10.000   10.000

  Штаб за ванредне ситуације
1. Испуњавање обавеза у складу са 
законима о плановима и мерама 
заштите

Усвојен програм заштите животне 
средине са акционим планом              

0701  Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА       3.000.000 3.000.000

   
Повећање безбедности учесника 
у саобраћају и смањење броја 
саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода/ин-
цидената              

1001  Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град       3.000.000 3.000.000

  Веће Градске општине Едукација учесника у области 
безбедности саобраћаја

1. Број одржаних предавања о 
безбедности у саобраћају 2. Износ 
уложених средстава према укупним 
средствима буџета

             

2001  Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       4.010.000   4.010.000

    Правичан обухват деце предшкол-
ским васпитањем и образовањем

Број деце уписане у предшколске 
установе              

0001  Програмска активност: Функционисање предшколских установа      4.010.000   4.010.000

  Веће Градске општине Побољшање услова боравка деце у 
вртићима-видео надзор

Број вртића умрежених у једин-
ствен систем видео надзора              

2002  Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ      10.327.000 5.000.000 15.327.000

    Потпун обухват основним образо-
вањем и васпитањем

Број деце обухваћен основним об-
разовањем/разложен по разредима 
и полу

             

0001  Програмска активност: Функционисање основних школа      750.000   750.000

  Веће Градске општине Побољшање услова боравка деце у 
школама

Број школа у којима су према нала-
зима инспекције нарушени услови 
за нормалан рад

             

1001  Пројекат: Исхрана и смештај ученика     700.000   700.000

  Одељење за друштвене 
делатности

Подршка деци са сметњама у 
развоју

Број ученика/износ средстава који 
се издвајају за исхрану и смештај 
деце са сметњама у развоју

             

1008  Пројекат: Превоз ученика      6.776.000   6.776.000

  Одељење за друштвене 
делатности

Ефикасно основно образовање и 
рационална употреба средстава

1. Број аутобуских линија 2. Број 
превезених ученика 3. Износ утро-
шених средстава за превоз

             

1009  Пројекат: Награђивање ученика-првака, ђака генерације и добитника награде „Вук Караџић”      1.100.000   1.100.000

  Одељење за друштвене 
делатности

Унапређење квалитета образовања 
и васпитања у основним школама

1. Број добитника дипломе „Вук 
Караџић” 2. Износ средстава за 
награђивање ученика

             

1010  Пројекат: Куповина рачунара за ученике трећих разреда      1.001.000 5.000.000 6.001.000

  Веће Градске општине Унапређење квалитета информа-
тичке обуке

Износ средстава буџета утрошених 
за набавку рачунара              

2003  Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ      4.434.000   4.434.000

    Побољшање услова рада у средњим 
школама

Број школа у којима су изведени 
радови              

0001  Програмска активност: Функционисање средњих школа
      4.434.000   4.434.000

  Веће Градске општине Несметано обављање наставе у 
просторијама школе

Износ средстава буџета утрошених 
за замену дотрајале столарије              

0901  Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА      9.160.000 1.592.380 10.752.380

   
1. Повећање доступности права 
и услуга социјалне заштите 2. 
Унапређење квалитета услуга 
социјалне заштите 

1. Проценат корисника мера и 
услуга социјалне и дечије заштите 
2. Број грађана корисника мера 
материјалне подршке 3. Број из-
беглих и интерно расељених лица 
корисника социјалне заштите 4. 
Износ средстава за удружења која 
делују у области социјалне заштите

             

0001  Програмска активност: Социјалне помоћи (једнократне помоћи)      1.290.000 671.113 1.961.113

  Веће Градске општине Обезбеђење подршке за материјал-
но угрожена лица и породице

Број материјално угрожених лица 
којима је обезбеђена подршка              

0002  Програмска активност: Прихватилишта и друге врсте смештаја     230.000 400.000 630.000

  Веће Градске општине Помоћ избеглим и расељеним 
лицима

1. Број лица којима је пружена 
помоћ 2. Степен задовољства 
квалитетом услуга

             

0003  Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама     50.000   50.000

  Веће Градске општине Подстицање развоја социјалних и 
других услуга у заједници 

1. Број удружења која добијају 
средства из буџета 2. Број програма 
који реализују ове организације

             

0004  Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       3.110.000   3.110.000

  Веће Градске општине
Подршка развоју мреже услуга 
социјалне заштите предвиђене 
одлуком и законом о социјалној 
заштити

1. Проценат буџетских издавања за 
саветодавно-терапијске и социјал-
но-едукативне услуге 2. Број ко-
рисника саветодавно-терапијских и 
социјално-едукативних услуга

             

0005  Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста      60.000   60.000

  Веће Градске општине Пружање неопходне помоћи угро-
женим лицима

1. Број акција на прикупљању 
помоћи 2. Број хуманитарних 
пакета за угрожене грађане 3. Број 
волонтера Црвеног крста
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0006  Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом (покон честитке бебама)      4.420.000   4.420.000

  Веће Градске општине Помоћ породици и подстицај 
наталитета

Проценат издвајања у односу на 
укупна буџетска издвајања              

1001  Пројекат: Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика-I don‘t fall       521.267 521.267

  Веће Градске општине
Побољшање моторичких спо-
собности код старијих и слабо 
покретљивих особа

Број корисника ове врсте помоћи              

1801  Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      10.000   10.000
0001  Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите      10.000   10.000
1201  Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА      10.820.000   10.820.000
0001  Програмска активност: Функционисање локалних установа културе      210.000   210.000
0002  Програмска активност: Јачање културне продукције уметничког стваралаштва      10.000   10.000
0004  Програмска активност: Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања      10.600.000   10.600.000

  Веће Градске општине
Повећање понуде квалитета 
медијских садржаја из живота 
локалне заједнице

1. Број садржаја објављених у 
информатору 2. Број издатих 
информатора

             

1301  Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   34.632.564 945.000 35.577.564

   
Обезбеђење услова за бављење 
спортом свих грађана и грађанки 
општине

1. Број чланова спортских органи-
зација и удружења 2. Број спро-
ведених акција и програма који 
подржавају активно и рекреативно 
бављење спортом 3. Проценат 
буџета намењен за спорт 

             

0001  Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима     1.500.000   1.500.000

  Веће Градске општине
Обезбеђење услова за рад и 
унапређење капацитета спортских 
организација 

1. Број посебних програма спорт-
ских организација финансираних 
од стране општине 2. Проценат 
буџета намењен финансирању 
спортских организација

             

0002  Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту    100.000   100.000

  Веће Градске општине Унапређење предшколског и школ-
ског спорта

1. Број програма којима се реали-
зују активности школског спорта              

0003  Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре-субвенције ЈП СРПЦ „Милан Гале Муш-
катировић”    26.476.310   26.476.310

  Веће Градске општине Обезбеђење услова за рад ЈП СПРЦ 
„Милан Гале Мушкатировић”

1. Број програма које реализује 
ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкати-
ровић” 2. Трошкови одржавања 
спортских приредби и објеката 3. 
Проценат одржавања објеката пре-
ма укупним средствима буџета

             

0005  Програмска активност: Спровођење омладинске политике-Канцеларија за младе    5.390.000 945.000 6.335.000

  Веће Градске општине
Подршка активном укључивању 
младих у различите друштвене 
активности

1. Број младих корисника услуга 
мера омладинске политике 2. Број 
младих жена корисника услуга

             

1001  Пројекат: DTP-New generation skills project    1.166.254   1.166.254

  Веће Градске општине
Подршка активном укључивању 
младих у усвајању пројекта нових 
вештина

1. Број програма којима се реали-
зује усвајање нових вештина              

0602  Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    285.463.746 421.147.309 706.611.055

   

Одрживо управно и финанасијско 
функционисање општине у складу 
са надлежностима и пословима 
локалне самоуправе 

1. Суфицит или дефицит локалног 
буџета 2. Однос броја запослених 
и законом утврђен максимум броја 
запослених 3. Број донетих аката 
органа и служби општине

             

0001  Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина    282.958.746 418.382.177 701.340.923

  Начелник управе Градске 
општине Функционисање управе

1. Број решених предмета по 
запосленом 2. Проценат решених 
предмета у календарској години (у 
законском року/ван рока) 3. Проце-
нат попуњености радних места која 
подразумевају вођење управног 
поступка

             

0009  Програмска активност: Текућа буџетска резерва      505.000   505.000

0010  Програмска активност: Стална буџетска резерва      2.000.000   2.000.000

1003  Пројекат: STRATEGIC-имплементација јавних cloud сервиса         2.765.132 2.765.132

  Заменик начелника управе 
Градске општине

Успостављање базе података о лич-
ним стањима грађана из матичне 
евиденције

1. Израда свих докумената пројекта 
2. Проценат одобрених средстава у 
односу на буџет

             

1201  Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА      25.190.000 4.990.000 30.180.000

    Подстицање развоја културе

1. Број грађана у општини у односу 
на укупан број установа културе 
2. Број субјеката културне инфра-
структуре према типу (установе 
културе, културно-уметничка 
друштав, удружења)

             

0001  Програмска активност: Функционисање локалних установа културе-УК „ПАРОБРОД”     25.190.000 4.990.000 30.180.000

  Директор УК „Пароброд” Обезбеђење редовног функциони-
сања установе културе

1. Број запослених у установи 
културе у односу на укупан број 
запослених у јединици локалне 
самоупарве 2. Проценат учешћа 
сопственог прихода у буџету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    7.988.200   7.988.200

0602
 Програм 15: ОПШТЕ УС-
ЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ

        7.988.200   7.988.200

    Заштита имовинских права и инте-
реса општине                

0004  Програмска активност: Општинско правобранилаштво      7.988.200   7.988.200

  Општински правобранилац Заштита имовинских права и инте-
реса општине

1. Број решених предмета у 
односу на укупан број предмета на 
годишњем нивоу 2. Број правних 
мишљења која су дата органима 
општине и другим правним лицима

             

УКУПНО ПРОГРАМИ   431.058.823 442.180.654 873.239.477

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-66/17, 7. децембра 2017. године

П редседница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној 7. децембра 2017. године, на основу члана 74. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За члана Већа Градске општине Стари град, бира се Бранко Миљуш.
Изабрани члан Већа, биће на сталном раду.
О дану ступања на функцију и правима из радног односа изабраног члана Већа, одлучиће посебним актом Админи-

стративна комисија, у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоупра-
ве, и општим актима Градске општине Стари град.

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-67 /17, 7. децембра 2017. године

П редседница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној 7. децембра 2017. године, на основу члана 35. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 94/16 и 75/17), а 
у вези са одредбама Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” („Службени лист Града 
Београда, бр. 8/10 и 94/16), и члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

„ПАРОБРОД”
Петровић Милутин из Београда, именује се за вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари 

град „Пароброд”, са седиштем у Београду, Улица капетан Мишина 6а.
Именовани ће вршити послове из надлежности директора, до избора директора по расписаном конкурсу, а најдуже до 

једне године. 
Решење о именовању вршиоца дужности, уписује се у регистар.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

 Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-73/17, 7. децембра 2017. године

П редседница
Мила Поповић, ср.
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На основу члана 69. Закона о адвокатури (,,Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 24/12 – УС) и члана 23. Статута Адвокат-
ске коморе Београда (,,Службени лист Града Београда”, број 93/16 и ,,Службени гласник РС”, број 30/17), Управни одбор 
Адвокатске коморе Београда, на седници одржаној 2. новембра 2017. године, једногласно је донео

ОДЛУКУ

Поништава се одлука нелегалног Управног одбора Адвокатске коморе Београда донета 10. октобра 2017. године, којом 
се оглашавају као неважећи печати Адвокатске коморе Београда пречника 32 mm са садржином и изгледом: 

,,а) Република Србија,
б) Адвокатска комора Београда,
г) у средини мали грб Републике Србије,
означени редним бројевима – римске цифре од I до III”. 
Оглашава се неважећим печат Адвокатске коморе Београд с истом садржином и изгледом под редним бројем – римска 

цифра IV. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку доставити свим адвокатским коморама, судовима, тужилаштвима и другим државним органима и објавити је у 

,,Службеном гласнику РС”. 

Управни одбор Адвокатске коморе Београда
Број 1-11/2017, 2. новембра 2017. године

Председник
Адвокатске коморе Београда 

Владимир М. Гајић, ср.

На основу члана 69. Закона о адвокатури („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 24/12-УС) и члана 23. Статута Адвокатске 
коморе Београда („Службени лист Града Београда”, број 93/16 и „Службени гласник РС”, број 30/17), Управни одбор Адво-
катске коморе Београда, на седници одржаноj 20. новембра 2017. године је донео

ОДЛУКУ

Органи, носиоци функција и Служба коморе ће привремено обављати послове и вршити јавна овлашћења из делокру-
га и надлежности Адвокатске коморе Београда у пословном простору у Београду на адреси: Улица Ђуре Даничића број 4, 
почев од 21. новембра 2017. године, па док се не стекну услови да се послови и јавна овлашћења поново врше у седишту 
Коморе на адреси Дечанска 13 у Београду.

Одлуку доставити свим адвокатским коморама, судовима, тужилаштвима и другим државним органима и објавити је 
веб сајту Адвокатске коморе Београда, у „Службеном гласнику РС” и „Службеном листу Града Београда”. 

О б р а з л оже њ е

Како је легално изабрано руководство Адвокатске коморе Београда 21. септембра 2017. године насилним и незакони-
тим путем онемогућено да у седишту коморе у Ул. дечанска 13 врши своје надлежности, и то од стране нелегално иза-
браног руководства АКБ на челу са адвокатом Југославом Тинтором, нужно је било предузети мере како би се поново 
успоставио рад коморе, а посебно вршење јавних овлашћења и у вези са њима пружање услуга адвокатима и адвокатским 
приправницима.

Техничким опремањем просторија у Ул. Ђуре Даничића 4 у Београду и организовањем рада Службе коморе стекли су 
се услови да Адвокатска комора Београда настави са радом у пуном капацитету. 

Одлука је привременог карактера и трајаће док се не стекну услови да се руководство и Служба коморе врате у просто-
рије седишта АКБ у Дечанској 13.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у ставу првом одлуке.
У циљу информисања адвоката, адвокатским приправника и трећих лица о новом седишту АКБ одлучено је као у ставу 

другом одлуке.

Управни одбор Адвокатске коморе Београда
Број 1-7-1/2017, 21. новембра 2017. године

Председник
Адвокатске коморе Београда 

Владимир М. Гајић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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Страна
Решење о давању сагласности на Измене и допу-

не Ценовника ЈКП „Зеленило – Београд” број 9238 
од 27. марта 2017. године са Изменама и допунама 
Ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за комерцијалну зону 
западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабу-
довом брду до петље са кружним путем), Општина 
Чукарица, за Блок 1– – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за комерцијалну зону 
западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабу-
довом брду до петље са кружним путем), општина 
Чукарица, за Блок 4– – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације постројења за експлоата-
цију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју 
КО Кораћица, градска општина Младеновац  – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја Плана детаљне регулације за подручје 
између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине 
и Светозара Марковића, градска општина Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна
Решење о неприступању изради стратешке про-

цене утицаја Плана детаљне регулације за подручје 
између канала „Борчански преток” и улица: Зрења-
нински пут, Братства и јединства и Хоповске, град-
ска општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –  5

 Акти градских општина
СТАРИ ГРАД

Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-
ника Скупштине Градске општине Стари град– – –  6

Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-
ника Скупштине Градске општине Стари град– – –  7

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Стари град– – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 
Градске општине Стари град за 2017. годину– – – –  7

Одлука о избору члана Већа Градске општине 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Установе културе Градске општине Стари град 
„Пароброд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука Адвокатске коморе Београда број 

1-11/2017 од 2. новембра 2017. године  – – – – – – –  23
Одлука Адвокатске коморе Београда број 1-7-

1/2017 од 21. новембра 2017. године– – – – – – – – –  23

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

Издавач Град Београд – 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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