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Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 46. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 19. Статута Градске
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и
132/16), донела је

2. Мандат новом одборнику почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-2, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНKУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак мандата одборнице Скупштине Градске општине Звездара, пре истека времена на којe је
изабрана, због оставке Власте Костић са изборне листе др
Војислав Шешељ – Српска радикална странка.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и
132/16) и члана 11. Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08,
52/09, 15/10, 39/12 и 28/15), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Потврђује се мандат oдборнику Скупштине Градске
општине Звездара изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године године, и то Николи Допсај са изборне
листе др Војислав Шешељ – Српска радикална странка.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године на основу члана 19. тачка
1. и члана 37. став 2. Статута Градске општине Звездара
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10,
13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16) и члана 83.
Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10, 39/12 и
28/15), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Звездара
(„Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10,
39/12 и 28/15) врше се измена у члану 25. став 1, број „9” замењује се бројем „11”.
Члан 2.
У члану 60. у ставу 1. речи „лица која бира и поставља
Скупштина” замењују се речима „за све функционере у
Градској општини Звездара”.
Члан 3.
Члан 78. мења се и гласи:
„Уколико се одборник у свом излагању на седници
Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или
другом лицу које присуствује седници, односно вређа га на
расној, верској, националној, родној или другој основи, наводећи његово име или функцију, одборник, односно лице
на које се излагање односи, има право на реплику, само једанпут, у трајању до два минута, тако да право на реплику
не може користити поводом реплике.
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Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку
групу, односно политичку странку чији одборници припадају тој одборничкој групи, у име одборничке групе право на реплику има председник одборничке групе, односно
овлашћени представник одборничке групе.
Председник Скупштине ће ускратити право на реплику
уколико оцени да нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог
члана.”

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2017. годину у укупном износу од 613.609.348 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Члан 4.
У осталом делу Пословник Скупштине Градске општине
Звездара остаје неизмењен.

60.112.500
218.189.301
7.102.387

Члан 5.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-3, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,108/13,142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10,
13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16), донела је

ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017. ГОДИНУ

Економска
Приходи
класифик.
321
I Пренета неутрошена средства из претходне године
711
Порез на доходак грађана (7,96% остварених на Општини)
711
Порез на доходак грађана од самосталних делатности (3%
остварених на Општини
713
Порез на имовину и земљиште (17% наплаћених на
Општини)
713
Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на
Општини)
714
Локалне комуналне таксе (3% наплаћених на Општини)
716
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
741
Накнаде за коришћење простора и грађевинског
земљишта (комуналне таксе)
742
Општинске административне таксе (100 % наплаћених на
Општини)
742
Приходи органа
743
Приходи од мандатних казни и казни у управном
поступку
745
Мешовити и неодређени приходи
742
Приходи од продаје добара и услуга
II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА:
771
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
772
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
733
Tрансферна средства из буџета града
911
Примања од домаћих задуживања
III СВЕГА:
УКУПНО: I+II+III

Износ

188.237.791
5.108.197
4.421.509
2.000.000
500.000
2.300.000
1.000.000
1.655.000
3.000.000
5.200.000
438.714.185
5.500.000
1.730.000
30.002.593
77.550.070
114.782.663
613.609.348

Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету ГО Звездара за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, број 132/16) члан 1. мења се и
гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Звездара за 2017. годину састоје се од:
I Укупни приходи и примања

613.609.348

Буџетска средства

445.944.185

Донације

60.112.500

Примања од задуживања

77.550.070

II Укупни расходи и издаци

613.609.348

Текући буџетски расходи и издаци

583.606.755

III Буџетски суфицит/дефицит

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2017. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања у износу
од динара
2) укупних расхода и издатака у износу
од динара
3) буџетског суфицита у износу од динара

1
41
411
412
413
414
415
416

30.002.593

Неутрошена средства из претходне године

Донације

Екон.
класификација

30.002.593
0

42
421
422
423
424
425
426
44
441
46

613.609.348
613.609.348
0

463
465
51
511
512

Опис
2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
Стални трошкови
Трошкови путовања и превоз деце
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата камата домаћим пословним банкама
ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Текући трансфер
Остале дотације и трансфери
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

Укупни
расходи
у 2017.
години
5
0 228.111.440
174.871.440
36.000.000

Средства
Средства из
из осталих
буџета
извора
3
228.111.440
174.871.440
36.000.000

4

9.080.000
6.960.000
1.200.000

9.080.000
6.960.000
0
1.200.000

96.552.300
34.470.800
430.000
42.983.900
3.268.000
7.369.600
8.030.000
4.000.000
4.000.000

48.726.093 145.278.393
7.741.000 42.211.800
2.593
432.593
3.200.000 46.183.900
6.112.500
9.380.500
28.450.000 35.819.600
3.220.000 11.250.000
1.100.000
5.100.000
1.100.000
5.100.000

59.913.435

24.789.000

84.702.435

24.773.435
35.140.000
8.604.800
0
6.176.800

15.789.000
9.000.000
4.000.000

40.562.435
44.140.000
12.604.800
0
10.176.800

4.000.000
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1
515
47
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2
Остала основна средства
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Накнаде за социјалну помоћ из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама:
Порези, таксе, казне наметнуте
од власти
Новчане казне по решењу суда
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим пословним банкама
РЕЗЕРВА
Стална резерва**
Текућа резерва***
УКУПНИ РАСХОДИ

472
48
481
482
483
61
611
49
499
499

3
2.428.000
8.285.460

4
3.000.000

5
2.428.000
11.285.460

8.285.460

3.000.000

11.285.460

10.176.750
6.426.750

4.500.000
2.000.000

14.676.750
8.426.750

550.000

550.000

3.200.000
27.000.000
27.000.000

2.500.000
5.700.000
81.550.070 108.550.070
81.550.070 108.550.070

3.300.000
0
3.300.000
300.000
0
300.000
3.000.000
0
3.000.000
445.944.185 167.665.163 613.609.348

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања.
Позиција

Опис

Позиција
4

Опис

Износ

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(кл. 4+5)

505.059.278

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

489.454.478

5

– текући буџетски расходи

462.451.885

6

– расходи из сопствених прихода

7

– донације

27.002.593

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:

15.604.800

8

– текући буџетски издаци

12.604.800

9

– издаци из сопствених прихода

10

– донације

3.000.000

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)
11

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

12

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

-29.112.500

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(7+8) – (4+5) +(92-62)

-29.112.500

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Износ

13

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)

Број 8 – 3

475.946.778

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)

14

Примања од задуживања (категорија 91)

77.550.070

15

Неутрошена средства из претходних година

60.112.500

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

475.946.778

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

1

– буџетска средства

445.944.185

17

2

– сопствени приходи

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)

3

– донације

30.002.593

108.550.070

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

29.112.500

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Програм

Средства из
буџета

1

2

3

4

9

2002

11

13

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Средства из остаУкупна средства Одговорна/овлашћена лица
лих извора

5

6

7

16.306.751

18.789.000

35.095.751

Лазо Шеган

2002-1001

Исхрана и смештај ученика

2.700.000

2.000.000

4.700.000

Соња Стаменовић

2002-1002

Текуће поправке школа

2.211.000

11.789.000

14.000.000

Милош Петровић

2002-1003

Превоз ученика

8.235.751

2.000.000

10.235.751

Зоран Максимовић

2002-1004

Награде ученицима

1.060.000

2002-1005

Превоз ученика на републичка такмичења

2002-1006

Безбедност деце

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита

1.060.000 Весна Петровић Урошевић

500.000

500.000

Зоран Максимовић

1.600.000

3.000.000

4.600.000

Милош Петровић

14.689.460

2.000.000

16.689.460

Мирослав Мариновић

2.958.000

Радмила Урошевић

3.820.000

Димитрије Петров

0901-0001

Социјалне помоћи

2.958.000

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

1.820.000

0901-0008

Подршка старијим лицима и особама
са инвалидитетом

5.000.000

5.000.000

Радмила Урошевић

0901-1002

Волонтерски сервис

1.571.460

1.571.460

Милош Петровић

0901-1003

Реализација ЛАПЗ

3.340.000

3.340.000

Радмила Урошевић

Програм 13. Развој културе и информисања

7.314.900

7.314.900

Роберт Милићевић

1201

2.000.000

0

Број 8 – 4
1

14

15

16
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3

4
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5

6

7

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

3.314.900

3.314.900 Весна Петровић Урошевић

1201-1001

Позориште Звездариште

3.000.000

3.000.000

Драгана Милинковић

1201-1002

Звездаријада

1.000.000

1.000.000

Соња Стаменовић

21.860.000

Невена Миливојевић

1.000.000

Милош Петровић

3.360.000

Соња Стаменовић

0

Милош Петровић

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

11.360.000

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

1.000.000

1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту

1.860.000

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

1301-0004

Функционисање локалних спортских установа (СОФКА)

7.000.000

1301-0005

Спровођење омладинске политике (КЗМ)

1.500.000

0602

10.500.000

1.500.000

0
9.000.000

16.000.000

Зоран Максимовић

1.500.000

Невена Миливојевић

Програм 15.Опште услуге локалне самоуправе

352.858.324

136.376.163

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО (130)

281.772.624

11.872.593

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе – Развој заједнице (620)

4.440.000

31.000.000

35.440.000

Небојша Перић

0602-0002

Функционисање месних заједница

15.087.700

3.200.000

18.287.700

Илија Томић

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

31.000.000

82.691.070

113.691.070

Милош Игњатовић

0602-0004

Општинско правобранилаштво

16.758.000

2.500.000

19.258.000

Биљана Чукић

0602-0006

Инспекцијски послови (рушење)

500.000

5.112.500

0602-0009

Текућа буџетска резерва

3.000.000

3.000.000

Милош Игњатовић

0602-0010

Стална буџетска резерва

300.000

300.000

Милош Игњатовић

43.414.750

Милош Игњатовић

2101

489.234.487

Александар Ерор

293.645.217 Татјана Карановић-Лечић

5.612.500 Светлана Брујић Марковић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

43.414.750

2101-0001

Функционисање Скупштине ГО

11.416.750

11.416.750

Александар Ерор

2101-0002

Функционисање извршних органа – Председник ГО

6.248.000

6.248.000

Милош Игњатовић

2101-0002

Функционисање извршних органа – Веће ГО

24.950.000

24.950.000

Милош Игњатовић

2101-1001

Пројекат – Дан општине

500.000

500.000

Јелена Папић

2101-1002

Пројекат – Општинска слава

300.000

300.000

Јелена Папић

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

445.944.185

0

167.665.163

613.609.348

Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Средства из буџета

Средства из осталих извора

Укупна јавна средства

1

2

3

4

5

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

14.689.460

2.000.000

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

14.689.460

2.000.000

16.689.460

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

374.575.074

97.763.663

472.338.737

11.872.593

296.945.217

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

43.414.750
285.072.624

16.689.460

43.414.750

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

15.087.700

3.200.000

18.287.700

170

Трансакције јавног дуга

31.000.000

82.691.070

113.691.070

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

16.758.000

2.500.000

19.258.000

330

Судови

16.758.000

2.500.000

19.258.000

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

4.940.000

36.112.500

41.052.500

620

Развој заједнице

4.940.000

36.112.500

41.052.500

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

17.174.900

10.500.000

27.674.900

810

Услуге рекреације и спорта

9.860.000

10.500.000

20.360.000

820

Услуге културе

7.314.900

900

ОБРАЗОВАЊЕ

17.806.751

18.789.000

36.595.751

912

Основно образовање

16.306.751

18.789.000

35.095.751

950

Образовање које није класификовано нивоом

167.665.163

613.609.348

УКУПНО

7.314.900

1.500.000
445.944.185

1.500.000

23. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 5

Број 8 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

23. фебруар 2017.

23. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 7

Број 8 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

23. фебруар 2017.

23. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 9

Број 8 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

23. фебруар 2017.

23. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 11

Број 8 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

23. фебруар 2017.

23. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 13

Број 8 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

23. фебруар 2017.

Члан 9.
Члан 12. мења се и гласи:
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:
ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат
Шифра

ИНДИКАТОР

Циљана
вредност
2017.

Циљана
вредност
2018.

Циљана
вредност
2019.

3

4

5

6

7

Назив

1
2002

ЦИЉ

2

8

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Лазо Шеган

1. Унапређење квалитета осно- 1. Просечан број поена на мавног образовања
турском испиту (математика/
српски/општи)

19,41

19,42

1. Повећање доступности и
приступачности основног и
средњег образовања деци са
сметњама у развоју

1. Број деце која остварују
право на бесплатну исхрану
у школи
2. Број деце која остварују
право на бесплатну исхрану и
смештај у школи са домом за
ученике

115

115

115

6

6

6

2002-1002 Текуће поправке
школа
Милош Петровић

1. Унапређење услова за боравак деце у основним школама
на територији ГО Звездара

1. Износ средстава буџета који
се издваја за текуће поправке
школа

1. Повећање досутпности и
приступачности основног
образовања деци са сметњама
у развоју

1. Број деце за коју се организује превоз

12.000.000

50

50

50

1. Унапређење квалитета обра- 1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине
зовања и васпитања услова у
у односу на укупан број деце у
основним школама
школама

25

25

25

2. Број деце која су освојила
место на републичким такмичењима

135

135

135

2002-1004 Награде ученицима
Весна Петровић Урошевић

2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења
Зоран Максимовић

1. Подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем
учешћа на републичким
такмичењима финансирањем
превоза

1. Број школа које учествују на
републичким такмичењима
која су дефинисана календаром
такмичења и смотри за основне и средње школе

12

12

12

1. Обезбеђивање услова за
развој животних вештина код
ученика

1. Број школа које реализују
пројекат

22

22

22

2000

2000

2000

2002-1006 Безбедност деце
Милош Петровић

0901

2. Број ученика који су укључени у реализацију пројектних
активности

Програм 11 -Социјална и дечја заштита

Мирослав Мариновић

1. Број грађана/ки корисника
мера материјалне подршке
обезбеђених средствима локалног буџета

2. Број грађана/ки корисника
мера материјалне подршке
обезбеђених средствимa локалног буџета

550

9

Сви извори
10

16.306.751

18.789.000

35.095.751

2.700.000

2.000.000

4.700.000

2.211.000

11.789.000

14.000.000

8.235.751

2.000.000

10.235.751

15.000.000 20.000.000

2002-1003 Превоз ученика
Зоран Максимовић

Остали
извори

19,43

2002-1001 Исхрана и смештај
ученика
Соња Стаменовић

Извор 01

550

550

1.060.000

1.060.000

500.000

500.000

1.600.000

3.000.000

4.600.000

14.689.460

2.000.000

16.689.460

23. фебруар 2017.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

4

5

Број 8 – 15

6

7

8

0901-0001 Социјална помоћ
Радмила Урошевић

1. Унапређење заштите сиромашних

1. Број грађана – корисника
других мера материјалне
подршке (нпр.набавка огрева
и сл.) у односу на укупан број
грађана

200

300

350

1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају
средства из буџета града/
општине

10

12

12

2. Број програма које реализују
ове организације

10

12

12

0901-0003 Подршка социо хуманитарним организацијама
Димитрије Петров

1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга
у заједници и укључивање у
сферу пружања услуга што
више различитих социјалних
актера

1.820.000

0901-0008 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом
Радмила Урошевић

1. Обезбеђивање услуга
1. Број услуга
социјалне заштите за старије и 2. Број корисника
одрасле са инвалидитетом

20

20

20

89

89

89

1. Повећање степена личног
1. Степен задовољства козадовољства корисника волон- рисника (1-5)
терске подршке и волонтера
2. Степен задовољства волонтера (1-5)

4,5

5

5

4,5

5

5

5

5

5

20-30

30

40

13000

13000

13000

0901-1002 Волонтерски сервис
Милош Петровић

0901-1003 Реализација ЛАПЗ
Радмила Урошевић

1201

1. Унапређење међусекторске
сарадње у области запошљавања и повећањре броја
запослених

1. Број организованих стручних скупова
2. Број запослених

Програм 13 – Развој културе и информисање

Роберт Милићевић

1. Подстицање развоја културе 1. Укупан број посетилаца на
кроз јачање капацитета култур- свим културним догађајима
не инфраструктуре
који су организовани

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Весна Петровић Урошевић

1. Унапређење разноврсности
културне понуде

1. Број програма и пројеката
Удружења грађана подржаних
од стране града /општине

30

35

1. Развој културних потреба и 1. Број одржаних представа
навика код деце предшколског 2. Број деце која су посетила
и школског узраста на терито- фестивал
рији ГО Звездара

12

12

12

4.500

4.500

4.500

370

370

370

7

7

7

30

30

30

7

8

9

150

160

170

20

30

35

1. Број посебних програма
спортских организација
финансираних од стране града/
општине

5

5

5

2. Број годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране града/
општине

10

10

11

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

14

16

18

9

8

10

2. Повећање доступности
1. Број деце из посебно осетљикултурних садржаја што већем вих друштвених група која су
броју деце
посетила фестивал
3. Стварање услова за развијање интеркултуралног
дијалога у земљи и региону

1. Број градова и земаља које
учествују на Фестивалу
2. Број градова и земаља
пријављених за учешће на
Фестивалу

1201-1002 Звездаријада
Соња Стаменовић

1301

1. Развој различитих знања и
1.Број едукативних програма
вештина код младих за њихово 2.Број младих укључених у
активно учешће у различитим реализацију програма
програмима у области културе

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Невена Миливојевић

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Милош Петровић

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

1. Унапређење предшколског,
школског и рекреативног
спорта

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Зоран Максимовић

1. Обезбеђивање услова за рад
установа из области спорта

1. Број програма које реализују
установе из области спорта

3.820.000

5.000.000

1.571.460

1.571.460

3.340.000

3.340.000

7.314.900

7.314.900

3.314.900

3.314.900

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

10.500.000

1.000.000

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
Соња Стаменовић

2.000.000

5.000.000

11.360.000

1. Обезбеђење услова за ба1. Број спортских организација
вљење спортом свих грађана и преко којих се остварује јавни
грађанки града/општине
интерес у области спорта

10
2.958.000

40

1201-1001 Позориште Звездариште
Драгана Малинковић

9

2.958.000

21.860.000

1.000.000

1.860.000

1.500.000

3.360.000

7.000.000

9.000.000

16.000.000

Број 8 – 16
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

23. фебруар 2017.

6

7

8

1301-0005 Спровођење омладинске политике (КЗМ)
Невена Миливојевић

0602

1. Подршка активном укључивању младих у различите
друштвене активности

9

1.500.000
1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике

200

200

10
1.500.000

200

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

352.858.324 136.376.163 489.234.487

Александар Ерор
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина – Управа
Татјана Крановић Лечић

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

281.772.624
1. Проценат решениих предмета у календарској години (у
законском року, ван законског
рока)

8.200

8.300

8.400

55%

70%

75%

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице
Небојша Перић

1. Стављање у функцију инфра- 1. Проценат реализације пластруктурних и јавних садржаја нираних активности
и површина

0602-0002 Функционисање месних заједница
Илија Томић

1. Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1. Број електронских пријава
грађана и иницијатива /
предлога месних заједница
према граду/општини у вези
са питањима од интереса за
локално становништво

609

660

1. Одржавање финансијске
стабилности града/општине
и финансирање капиталних
инвестиционих расхода

1. Удео дугорочних дугова
за финансирање капиталних
инвестиционих расхода у
укупном јавног дугу града/
општине

<13%

<12%

35.440.000

15.087.700

3.200.000

18.287.700

1. Заштита имовинских права и 1. Број правних мишљења
интереса града/општине
која су дата органима града/
општине , стручним службама
и другим правним лицима
чија имовинска и друга права
заступа

145

155

1. Квалитетно обављање инспекцијских послова

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

70%

75%

82.691.070 113.691.070

<10%

16.758.000

2.500.000

19.258.000

500.000

5.112.500

5.612.500

165

0602-0006 Инспекцијски послови
– рушење
Светлана Брујић Марковић

31.000.000

31.000.000

0602-0004 Општинско правобранилаштво
Биљана Чукић

4.440.000

715

0602-0003 Сервисирање јавног
дуга
Милош Игњатовић

11.872.593 293.645.217

75%

0602-0009 Текућа буџетска
резерва

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

43.414.750

43.414.750

11.416.750

11.416.750

6.248.000

6.248.000

500.000

500.000

300.000

300.000

24.950.000

24.950.000

Милош Игњатовић
0602-0010 Стална буџетска
резерва
Милош Игњатовић
2101

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Милош Игњатовић
2101-0001 Функционисање
Скупштине
Александар Ерор

1. Број седница Скупштине
општине

6

6

6

2. Број седница радних тела

36

36

36

1. Број иницијатива/број
представки упућених органима
ради побољшања живота
грађана Звездаре

85

90

95

1. Број гостију
1. Пригодно обележавање
датума значајног за општину и 2. Број медија који је пратио и
грађане општине Звездара
објавио вест о прослави дана
општине Звездара

380

400

400

10

10

12

1. Пригодно обележавање
верског празника

180

180

180

8

8

8

50

50

50

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних
органа

2101-1001 Дан општине
Јелена Папић

2101-1002 Општнска слава
Јелена Папић

1. Број гостију
2. Број медија који је пратио
и објавио вест о обележавању
општинске славе

2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних
органа

1. Број седница извршних
органа
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Члан 10.
У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину, остаје неизмењена.
Члан 11.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Обра зложење
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и
99/16), предвиђено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину, увећани су приходи и примања буџета у
укупном износу од 77.552.663 динара.
Од укупног износа, 77.550.070 динара су примања од задуживања, на основу Одлуке о рефинансирању кредита XI
број 011-1-49, донете на Седници Скупштине ГО Звездара 29.
септембра 2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог на
Седници Скупштине Града Београда 29. децембра 2016. године и Сагласности Министарства финансија, Управе за јавни
дуг, број 401-69/2017-001 од 23. јануара 2017. године, док износ од 2.593 динара представља средства добијена по основу
Уговора о сарадњи бр. Н 404-16/2014 од 26. децембра 2014.
године који је склопљен између Градске општине Звездара и
Градске управе Града Београда за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.
Средства у износу од 2.593 динара распоређена су на
економску класификацију 422 – Трошкови службених путовања, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО Звездара,
функција 130.
Средства у износу од 77.550.070 динара распоређена су на
економску класификацију 611 – Отплата главнице, Програм
0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга, функција 170.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 19. став
1. тачка 25. Статута Градске општине Звездара („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,
41/13 – исправка и 40/15), донела је

ОД Л У КУ
О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЗВЕЗДАРА
I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком установљава се заштитник грађана за
територију градске општине Звездара у Београду и уређује
се његов избор и престанак дужности, надлежности, овлашћења, начин поступања и поступак одлучивања.

Број 8 – 17

Члан 2.
Заштитник грађана штити права грађана и правних
лица од незаконитог и неправилног рада Управе Градске
општине Звездара и јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Звездара (у даљем тексту: Управа и предузећа), ако се ради о повреди прописа и општих аката Градске општине Звездара.
Заштитник грађана не може узети у разматрање захтев
за покретање поступка који се односи на рад Скупштине
Градске општине Звездара, председника градске општине
Звездара и Већа Градске општине Звездара, осим ако поступају као другостепени орган у управном поступку.
Осим надлежности из става 1. овог члана, заштитник
грађана прати и стање у Управи и предузећима са циљем
унапређења доброг управљања у Градској општини Звездара, учествује у припреми прописа Градске општине Звездара и предлаже измене прописа Градске општине Звездара у
складу са овом одлуком.
Члан 3.
Заштитник грађана је независтан и самосталан у свом
раду и за свој рад одговора само Скупштини Градске
општине Звездара (у даљем тексту: Скупштина) у складу са
овом одлуком.
Члан 4.
Заштитник грађана поступа поводом притужбе грађана,
грађанки и правних лица који тврде да су актом органа из
члана 2. ове одлуке или предузећа повређена људска права
и слободе, и на сопствену иницијативу.
Члан 5.
Заштитник грађана је дужан да води поступак непристрасно.
Члан 6.
У вршењу послова из своје надлежности заштитник
грађана поступа на основу Устава, потврђених међународних уговора, општеприхваћених правила међународног
права, закона, прописа Градске општине Звездара, начела
правичности, једнакости и морала.
Члан 7.
Седиште Заштитника грађана је у Београду, Булевар
краља Александра 77.
Заштитник грађана може одлучити уз претходну сагласност Скупштине, да у већим насељеним местима, у Градској
општини Звездара отвори канцеларије за пријем захтева.
Члан 8.
Заштитник грађана има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика са текстом по ободу, написаним на српском језику, ћириличним писмом: Република
Србија, Град Београд, Заштитник грађана Градске општине
Звездара, Београд и грбом Републике Србије у средини.
Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република
Србија, Град Београд, заштитник грађана Градске општине
Звездара, Датум _________, примљено, Број _________ Београд и грбом Републике Србије изнад текста.
II. ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ
Члан 9.
Заштитника грађана бира и разрешава Скупштина
већином гласова од укупног броја одборника.

Број 8 – 18
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Кандидата за заштитника грађана има право да предложи најмање једна трећина одборника у Скупштини.
Уз поднети предлог за заштитника грађана, одборницима се доставља и биографија кандидата.
Заштитник грађана бира се на пет година и исто лице
може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.
Поступак за избор заштитника грађана започиње
најкасније шест месеци пре истека мандата заштитника
грађана.
Акт о избору заштитника грађана објављује се у „Службеном листу Града Београда”.

3. наступањем трајне физичке или менталне неспособности за обављање функције, што се утврђује на основу документације релевантне здравствене установе;
4. испуњењем услова за пензију, у складу са законом;
5. губитком држављанства Републике Србије, што се
утврђује на основу акта надлежног државног органа;
6. ако буде правосажно осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
7. ако не престане или почне да обавља функцију, делатност или посао из члана 13. ове одлуке;
8. разрешењем и
9. у случају смрти.

Члан 10.
За заштитника грађана може бити изабрано лице које
испуњава опште услове прописане за рад у државним органима, које ужива морални и професионални углед у својој
средини, које није осуђивано за дела која га чине недостојним за обављање функције и које познаје рад органа из члана 2. ове одлуке и предузећа.

Члан 17.
Заштитника грађана разрешава Скупштина већином
гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање
једне трећине одборника у Скупштини.
Уз поднети предлог за разрешење одборницима
Скупштине доставља се образложење које садржи разлоге
за разрешење.
Правне последице престанка функције наступају од
дана доношења акта из става 1. овог члана.
Акт о разрешењу заштитника грађана објављује се у
„Службеном листу Града Београда”.

Члан 11.
Заштитник грађана при ступања на дужност пред
Скупштином даје свечану изјаву која гласи: „Заклињем се
да ћу своју дужност извршавати сагласно Уставу и закону.
Штитићу права грађана савесно, непристрасно и одговорно
и у свом раду ћу се придржавати начела законитости, правичности и морала”.
Члан 12.
Сматра се да је заштитник грађана ступио на дужност
моментом полагања заклетве.
Члан 13.
Функција заштитника грађана неспојива је са вршењем
било које друге јавне функције или професионалне делатности, као и обављање друге дужности или посла који би
могао утицати на његову самосталност и независност.
Заштитник грађана не може бити члан политичке странаке и других политичких организација.
Заштитник грађана има положај функционера у смислу
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција, и на њега се у целини примењују одредбе тог закона.
Даном ступања на дужност заштитнику грађана престају све јавне функције или професионалне делатности, односно дужности или послови које је до тада обављао, ако
су супротни одредбама закона и ове одлуке, као и чланство
у политичким странкама и другим политичким организацијама.
Члан 14.
Заштитник грађана не може бити позван на одговорност
или кажњен за изнето мишљење или радње предузете у обављању послова из надлежности утврђених овом одлуком.
Члан 15.
Заштитник грађана не може давати изјаве политичке
природе.
Члан 16.
Заштитнику грађана престаје функција у следећим случајевима:
1. истеком времена на које је биран, ако не буде поново
изабран;
2. на лични захтев;

Члан 18.
Заштитник грађана може имати заменика.
Заменика заштитника грађана бира Скупштина на предлог Заштитника грађана, већином гласова од укупног броја
одборника.
Уз поднети предлог за заменика заштитника грађана,
одборницима Скупштине се доставља биографија кандидата.
У случају спречености или одсутности заштитника
грађана, замењује га заменик Заштиника грађана.
Акт о избору заменика Заштитника грађана објављује се
у „Службеном листу Града Београда”.
На заменика заштитика грађана сходно се примњују одредбе чл. 10–17. ове одлуке.
III. НАДЛЕЖНОСТ
Члан 19.
Заштитник грађана обавља следеће послове:
– прима и испитује притужбе које се односе на повреду
људских права од органа из члана 2. ове одлуке и предузећа
Градске општине;
– поступа по сопственој иницијативи у сваком случају
где постоји сумња да орган из члана 2. ове одлуке и предузеће Градске општине крше људска права;
– прати примену међународних стандарда о људским
правима на територији Градске општине;
– прикупља информације из различитих извора о томе
да ли органи из члана 2. ове одлуке и предузећа Градске
општине примењују закон и друге прописе из области људских права;
– саставља годишњи Извештај о остваривању и поштовању људских права и примени начела недискриминације од органа из члана 2. ове одлуке и предузећа Градске
општине;
– посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији градске општине;
– оставарује непосредну сарадњу са Републичким органима и органима Града Београда и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних
овлашћења из делокруга Републике Србије и делокруга града Београда, на територији градске општине Звездара;
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– иницира покретање кривичних, дисцилинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа из члана 2. ове одлуке и предузећа
Градске општине;
– организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације;
– иницира и подстиче образовање о људским правима у
свим областима живота;
– сарађује и размењује искуства са другим институцијама омбусмана и другим органима и организацијама који
се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и
иностранству;
– сарађује са медијима;
– обавља друге послове у складу са законом, овом Одлуком и другим општим актима Градске општине Звездара.
Члан 20.
Заштитник грађана овлашћен је да председнику
Скупштине, председнику градске општине, председнику
Већа Градске општине и начелнику Управе, поднесе иницијативу за измену одлука и других општих аката, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у
прописима из надлежности ових органа, као и да иницира
доношење нових одлука и других општих аката, када сматра
да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана.
Заштитник грађана има право да присуствује свим седницама Скупштине Градске општине и њеним радним телима,
као и седницама Већа Градске општине и да учествује у расправи када се расправља о питањима из његове надлежности.
Члан 21.
Заштитник грађана овлашћен је да покрене поступак
пред Уставним судом за оцену уставности и законитости
одлука и других општих аката органа Градске општине
којима се уређују права и слободе грађана.
Члан 22.
Заштитник грађана овлашћен је да јавно препоручи разрешење изабраних, именованих и постављених лица Градске општине, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу Градске општине
и предузећу, који је непосредно одговоран за учињену повреду, и то ако из поновљеног поступка изабраних, именованих и постављених лица Градске општине или запосленог
у органу Градске општине или предузећу произилази намера да одбијају сарадњу са заштитником грађана, или ако се
утврди да је учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера.
Ако нађе да у радњама изабраних, именованих и постављених лица Градске општине или запосленог у органу
Градске општине или предузећу има елемената кривичног
или другог кажњивог дела, заштитник грађана овлашћен
је да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву
за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.
Члан 23.
Органи Градске општине и предузећа имају обавезу да
сарађују са заштитником грађана и да му омогуће приступ
просторијама и ставе на располагање све податке са којима
располажу, а који су од значаја за поступак који води, односно за остварење циља његовог превентивног деловања,
без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом.

Број 8 – 19

Заштитник грађана има право да упути писани позив
и да обави разговор са сваким изабраним, имненованим и
постављеним лицем Градске општине и запосленим у органу Градске општине и предузећима, када је то од значаја за
поступак који води.
Неодазивање лица из става 2. овог члана, позиву заштитника грађана представља тежу повреду радних обавеза
и дужности у смислу закона којим се уређују радни односи
у државним органима.
Заштитник грађана, односно заменик заштитника
грађана, дужан је да и након престанка функције чува као
тајну податке до којих дође у вршењу своје функције.
Члан 24.
Сви органи Градске општине и предузећа, дужни су да
приме Заштитника грађана одмах, а најкасније у року од седам дана од дана упућивања захтева.
IV. ПОСТУПАК
Члан 25.
Заштитник грађана поступа на сопствену иницијативу или по притужби лица које сматра да му је актом или
радњом органа из члана 2. ове одлуке или предузећа повређено неко право.
Притужба се може поднети када су исцрпљена редовна
правна средства или када против акта на који се притужба односи не постоје редовна правна средстава, осим ако
се утврди да су из објективних разлога пропуштени рокови за улагање правног средства или би за подносиоца могла
наступити велика непоправљива штета ако би се сачекало
окончање поступка по правном средству.
Члан 26.
Било које лице које сматра да му је актом или радњом
органа из члана 2. ове одлуке повређено неко од људских
права може упутити притужбу заштитнику грађана.
Притужбу у име лица из става 1. овог члана може поднети и његов наследник, законски заступник или пуномоћник.
Притужбу у име лица из става 1. овог члана може поднети и удружење грађана или невладина организација, уз
сагласност тог лица.
Члан 27.
Притужба се подноси у писменом облику, без посебне
форме, укључујући све облике електронске комуникације
или усмено на записник код заштитника грађана и не подлеже плаћању таксе.
У притужби се наводе:
1. лични подаци подносиоца (име, презиме, адреса);
2. назив органа Градске општине или назив предузећа на
чији рад се односи;
3. околности конкретног случаја;
4. чињенице и докази који поткрепљују наводе из захтева;
5. подаци о томе која правна средства је подносилац већ
користио и
6. притужба мора бити потписана од стране лица које
исту подноси.
Стручна Служба заштитника грађана пружа подносиоцима помоћ у састављању и подношњеу притужбе.
Члан 28.
Заштитник грађана неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби има
основа за његово поступање, када ће поступак покренути
својом иницијативом.
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Члан 29.
Притужба се подноси у року од годину дана од дана достављања коначног управног акта, односно од предузимања
последње радње на коју се притужба односи.
Притужба се може поднети и пре наступања коначности
акта ако би чекање на коначни управни акт за подносиоца
значило ненакнадиву штету.
Члан 30.
Поступак пред заштитником грађана је бесплатан за
подносиоца притужбе.
Члан 31.
Поступак пред заштитником грађана није јаван.
Заштитник грађана је дужан да и након престанка мандата чува тајност података до којих је дошао у свом раду.
Члан 32.
Заштитник грађана је дужан да поступи по притужби у
року од 30 дана од дана подношења притужбе.
Члан 33.
У поступку претходног испитивања притужбе, заштитник грађана може одлучити да притужбу одбаци ако утврди:
1) да предмет на који се односи притужба не спада у надлежност заштитника грађана;
2) да је притужба поднета по истеку прописаног рока;
3) да је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних средстава, изузев уколико би подносиоцу
притужбе била нанета ненадокнадива штета;
4) ако је притужба анонимна, осим у случају да се и из
анонимне притужбе утврде повреде због којих заштитник
покреће поступак својом иницијативом;
5) ако притужба не садржи потребне податке, а подносилац недостатак не отклони у накнадном року одређеном
за допуну притужбе, нити се обрати заштитнику грађана за
стручну помоћ у отклањању недостатка и
6) да се ради о поновљеној притужби која не садржи
нове наводе и чињенице које и поткрепљују.
Ако одбаци притужбу, осим у случају када је иста анонимна, заштитник грађана ће у писменом облику образложити разлоге за одбацивање и подносиоцу притужбе даће
савет о другим могућностима за остваривање заштите.
Против акта заштитника грађана о одбацивању притужбе не могу се користити правна средства.
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Члан 37.
Ако орган из члана 2. ове одлуке или предузеће на чије
се поступање притужба односи сам отклони недостатке, дужан је да о томе обавести заштитника грађана.
Заштитник грађана ће о поступању органа из члана 2.
ове Одлуке или предузећа, обавестити подносиоца притужбе и оставити му рок од 15 дана да се изјасни да ли је таквим поступањем органа или предузећа задовољан.
Ако подносилац притужбе одговори да је задовољан начином на који је недостатак отклоњен, као и ако подносилац притужбе не одговори у остављеном року, заштитник
грађана ће обуставити поступак.
Члан 38.
Органи Градске општине и предузећа су дужни да заштитнику грађана, на његов захтев, ставе на располагање све
податке и обавештења из своје надлежности, без обзира
на ниво тајности документа и да му омогуће спровођење
поступка испитивања.
Органи Градске општине и предузећа су дужни да без
одлагања доставе заштитнику грађана, на његов захтев, копије свих тражених списа и докумената.
Заштитник грађана има приступ свим просторијама у
којима се обављају активности органа Градске општине и
предузећа.
Заштитник грађана може да узима усмене и писмене изјаве од изабраних, именованих и постављених лица
Градске општине, као и од запослених у органима Градске
општине и предузећима када је то потребно ради разјашњења случаја и утврђивање чињеничног стања.
Лица из става 4. овог члана која заштитник грађана позове ради разјашњења случаја и утврђивања чињеничног
стања дужна су да се одазову позиву.
Члан 39.
Орган или предузеће од кога је заштитник грађана писмено затражио податке, обавештења и објашњења дужан је
да му те податке достави у року који он одреди, а који не
може бити краћи од осам нити дужи од 15 дана.
Ако орган или предузеће не поступи у складу са захтевом заштитника грађана из става 1. овог члана, он ће о томе
обавестити орган који врши надзор над његовим радом.

Члан 34.
Уколико заштитник грађана одлучи да предмет на који се
односи притужба не спада у надлежност заштитника грађана исту ће без одлагања проследити надлежном органу.

Члан 40.
Заштитник грађана може да узме усмену или писмену
изјаву од сваког лица за које основано претпоставља да располаже сазнањима о околностима случаја који истражује.
Позвано лице дужно је да се одазове позиву заштитника
грађана.

Члан 35.
Ако не одбаци притужбу, заштитник грађана покреће
поступак и о томе обавештава подносиоца притужбе и орган из члана 2. ове одлуке и предузеће на чије поступање се
односи притужба.
Заштитник грађана у обавези је да у сваком предмету за
који је одлучио да покрене поступак, прибави став органа
из члана 2. ове одлуке или предузећа на чије се поступке
притужба односи.

Члан 41.
Када заштитник грађана утврди да нема основа за
закључак о постојању повреде права и других неправилности у раду органа из члана 2. ове oдлуке и предузећа, обавестиће о томе подносиоца притужбе и орган или предузеће чији је рад био предмет испитивања.
Против одлуке из става 1. овог члана не могу се користити правна средства.

Члан 36.
Орган из члана 2. ове одлуке и предузеће дужно је да
заштитнику грађана достави одговор на притужбу у року
који одреди заштитник грађана, а који не може бити краћи
од осам ни дужи од 30 дана од дана пријема обавештења о
покретању поступка.

Члан 42.
Ако заштитник грађана у поступку утврди постојање
повреде права лица или друге непрвилности у раду органа
из члана 2. ове одлуке или предузећа, сачиниће одговорајуће мишљење, предлоге и препоруке и о томе обавестити
орган или предузеће на чији рад се односи.
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Орган из члана 2. ове одлуке или предузеће коме је заштитник грађана упутио мишљење, предлог или препоруку
дужан је да обавести заштитника грађана о мерама које
је предузео најкасније у року од 30 дана од дана пријема
мишљења, предлога или препоруке.
Изузетно, ако постоји опасност да ће због неотклањања
недостатака, права подносиоца притужбе бити трајно и у
значајном обиму оштећена, заштитник грађана у својој препоруци органу из члана 2. ове одлуке или предузећу може
утврдити и краћи рок за отклањање недостатака, с тим што
тај рок не може бити краћи од 15 дана.
Ако орган из члана 2. ове одлуке или предузеће не обавести заштитника грађана о томе шта је предузео или ако
заштитник грађана сматра да предузете мере нису одговарајуће, о непоступању органа ће обавестити орган који
врши надзор над његовим радом, а може и да препоручи
утврђивање одговорности руководиоца органа или директора предузећа.
Члан 43.
У свом мишљењу, предлогу и препоруци из члана 42. ове
одлуке, заштитник грађана може да:
1. предложи органу из члана 2. овe oдлуке или предузећу
да поново спроведе поступак уз уважавање његових препорука;
2. предложи органу из члана 2. ове одлуке или предузећу
да лицу надокнади штету коју је претрпело због незаконитог рада органа или предузећа.
3. предложи органу из члана 2. ове одлуке или предузећу
да привремено обустави извршење коначног управног акта;
4. предложи покретање дисциплинског поступка против
запосленог у органу из члана 2. ове одлуке или предузећу за
којег је утврђено да је одговорно за кршење права грађана
или које је ометало поступак пред заштитником грађана;
5. обавести надлежног тужиоца о постојању елемената
прекршајне или кривичне одговорности функционера или
службеника ради покретања одговрајућег поступка;
6. предложи надлежном органу да покрене поступак за
разрешење функционера Градске општине ако је у његовом
раду установио неправилност која је довела до тешких и
систематских кршења људских права и слобода;
7. да препоруке и предлоге органима из члана 2. ове одлуке и предузећима за унапређење њиховог рада и односа
са грађанима.
Члан 44.
Заштитник грађана може да поступи и по својој иницијативи када на основу личних сазнања или на основу
сазнања добијених из других извора, укључујући изузетно
и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом или нечињењем органа из члана 2. ове одлуке или предузећа дошло до повреде људских права и слобода.
Одредбе ове одлуке којима је уређен поступак пред заштитником грађана по поднетој притужби сходно се примењују и на поступак који заштитник грађана покрене по
сопственој иницијативи.
V. ИЗВЕШТАЈИ
Члан 45.
Заштитник грађана подноси Скупштини једном годишње, по правилу по истеку календарске године за претходу годину Извештај о свом раду, у коме износи општу
оцену о раду органа Градске општине и предузећа са становишта стања заштите људских права и слобода, уочене
пропусте и мере и поступке које предлаже за њихово отклањање.
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Извештај садржи нарочито број и структуру притужби,
општу оцену рада органа Градске општине и предузећа са
становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале појединим изабраним, именованим и постављеним лицима Градске општине, као и запослених у органима Градске општине
и предузећима.
Извештај може да садржи и иницијативе за измену или
доношење појединих прописа ради отклањања недостатака
и ефикаснијег рада органа Градске општине и предузећа.
О поднетом годишњем Извештају о свом раду расправљаће се на првој наредној седници Скупштине.
Члан 46.
У току године заштитник грађана може да подноси и посебне Извештаје ако оцени да за то постоје нарочито оправдани разлози или ако Скупштина захтева такав Извештај
од заштитника грађана.
Уколико заштитник грађана поднесе Извештај из става 1.
овог члана или одборник Скупштине Градске општине захтева Извештај из става 1. овог члана, о истом ће се расрављати
на првој наредној седници Скупштине.
Члан 47.
Извештаји заштитника грађана објављују се у „Службеном листу Града Београда” и на интернет порталу Градске
општине.
VI. СТРУЧНА СЛУЖБА И СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 48.
Заштитник грађана образује стручну Службу за обављање стручних и административно-техничких послова.
О правима, обавезама и одговорностима запослених
лица у стручној Служби заштитника грађана, одлучује заштитник грађана у складу са законом и овом одлуком.
Заштитик грађана може поверити одређеним стручним
сарадницима из састава стручне Службе заштитника грађана, да врше одређена овлашћења у његово име.
Члан 49.
Административне, рачуноводствене и друге пратеће послове за потребе стручне Службе заштитника грађана врше
одељења и службе у саставу органа Управе градске општине.
Члан 50.
Заштитник грађана у свом раду користи материјалне и
техничке ресурсе Градске општине.
Члан 51.
Средства за рад заштитника грађана обезбеђују се у
буџету Градске општине.
Обим и структуру средстава предлаже заштитник
грађана.
Годишњи износ средстава за рад заштитника грађана
треба да омогући његово делотворно и ефикасно остваривање функције.
Члан 52.
Заштитник грађана и његов заменик имају право на плату и на друга права по основу рада у складу са прописима о
радним односима и платама.
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За обрачун и исплату плате заштитника грађана примњује се коефицијент утврђен Одлуком о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим
примањима изабраних, именованих и постављених лица
у органима Градске општине Звездара и општинској управи и Правилником о утврђивању коефицијената за обрачун
и исплату плата изабраних и постављених лица у органима
Градске општине Звездара за секретара Скупштине Градске
општине.
За обрачун и исплату плата заменика заштитника грађана примњује се коефицијент утврђен Одлуком о накнадама
и другим примањима општинских одборника и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима Градске општине Звездара и општинској
управи и Правилником о утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у
органима Градске општине Звездара за заменика секретара
Скупштине.
Акт о утврђивању коефицијента за обрачун плате за
заштитника грађана и његовог заменика, доноси Административно-мандатна комисија Скупштине Градске
општине.
На плате запослених у стручној Служби заштитника грађана, примењују се коефицијенти за обрачун и исплату плата утврђени за запослена лица у Управи Градске
општине.
Заштитник грађана доноси акт о платама запослених у
стручној Служби заштитника грађана.

Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске
општине Звездара.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-6, 17. фебруара 2017. године

Члан 53.
Избор заштитника грађана извршиће се у року од 90
дана од дана почетка примене ове oдлуке.
Избор заменика заштитника грађана извршиће се у
року од 60 дана од дана избора заштитника грађана.
Заштитник грађана донеће у року од 60 дана од дана избора на функцију Правилник о организацији и систематизацији радних места зашитника грађана.
Члан 54.
Веће Градске општине обезбедиће простор, средства и
друге неопходне услове за почетак рада стручне Службе
заштитника грађана у року од 90 дана од дана почетка примене ове oдлуке.
Члан 55.
Заштитник грађана неће поступати по притужбама које се
односе на случајеве настале пре почетка примене ове одлуке.
Члан 56.
За све што није регулисано овом одлуком сходно ће се
примењивати одредбе закона и других прописа који регулишу предметну област.
Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јанyара 2018. године.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-10, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 14. став 1. тачка 35. и члана 19. став 1. тачка 29. Статута Градске општине
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09,
15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ (ПРОЗОРА) И СОБНИХ
ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ КБЦ „ЗВЕЗДАРА”
Члан 1.
Овом одлуком утврђујe се могућност употребе буџетских средстава ГО Звездара за потребе набавке добара
спољне стоалрије (прозора) и собних врата за потребе
соба за пацијенте Клиничког одељења за неурологију и геријатрију КБЦ „Звездара”.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 2.800.000,00 динара са ПДВ-ом.

Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на основу члана на
основу члана 14. став 1. тачка 35. и члана 19. став 1. тачка 29.
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и
132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ХОЛТЕР ЕКГ АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА
ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА”
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских средстава ГО Звездара за потребе добра холтер ЕКГ
апарата за потребе Дома здравља „Звездара”.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 675.000,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске
општине Звездара.
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-7, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

23. фебруар 2017.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруарa 2017. године, на основу члана 536. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 – др. закон) и 19. Статута Градске општине
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – у ликвидацији, сачињен од
стране ликвидационог управника са стањем на дан 30. новембра 2016. године.
ЈП „Пословни простор Звездара”
Булевар краља Александра 243
Београд
Матични број 06049770
ПИБ 100007042
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
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МЛАДЕНОВАЦ

РЕШЕЊЕ

На основу члана 14. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 5/17), Служба за скупштинске послове Управе
Градске општине Младеновац сачинила је пречишћен текст
Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац.
Пречишћен текст обухвата Одлуку о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 3/16) и њене
измене и допуне објављене у „Службеном листу Града Београда”, број 5/17.
Пречишћен текст не садржи прелазне и завршне одредбе одлука, којима је одређено време ступања на снагу тих
одлука и дато овлашћење Служби за скупштинске послове
Управе Градске општине Младеновац да сачини пречишћен
текст одлуке.

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

ОДЛУК А

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-10, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу чл. 19. и 41. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка,
40/15 и 132/16) и чл. 25. и 28. Пословника Градске општине
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09,
15/10, 39/12 и 28/15), донела је

1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Звездара
– Ђукић Немања – 30%;
– Николић Ненад, на сталном раду.
2. Чланови Већа Градске општине се бирају на време од
четири године.
3. Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и
132/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске
општине Звездара XI број 011-1-27 од 1. јуна 2016. године и
XI број 011-1-45 донето 30. јуна 2016. године, врши се измена:
– разрешава се дужности члан, Младеновић Младен на
предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије
– Јединствена Србија;
– именује се за члана Дилпарић Горан на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена
Србија.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-9, 17. фебруара 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, обим,
начин и поступак финансирања односно суфинансирања,
као и начин и поступак враћања средстава за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса и који се финансирају из буџета Градске општине Младеновац.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке
имају:
– удружења грађана која су регистрована на територији
градске општине Младеновац, односно имају седиште или
огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту:
удружења), с тим да програмске активности реализују на
територији градске општине Младеновац.
Члан 3.
Одлуком о буџету Градске општине Младеновац, за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање
и суфинансирање програма удружења.
Уколико Скупштина не усвоји буџет градске општине,
из привременог финансирања се могу финаснирати само
приоритетене области, о чему одлуку доноси Веће Градске
општине.
Средства из претходног става, се додељују на основу јавног конкурса.
Члан 4.
Средства намењена удружењима из члана 2. ове одлуке
могу се користити за реализацију прграма из следећих области:
1. социјалне заштите;
2. борачко-инвалидске заштите;
3. заштите лица са инвалидитетом;
4. друштвене бриге о деци;
5. заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије;
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6. подстицање наталитета;
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. заштите и промовисања људских и мањинских права;
10. образовања, науке и информисања;
11. заштите животне средине;
12. одрживог развоја;
13. заштите животиња;
14. заштите потрошача;
15. борбе против корупције;
16. активности које се односе на јачање сарадње између
владиног, невладиног и бизнис сектора;
17. развоја локалне заједнице;
18. подстицања и развоја привредних делатности (туризам,
угоститељство, стари и ретки занати, задругарство и др.);
19. програма за омладину;
20. афирмисања демократизације локалне самоуправе;
21. развоја цивилног друштва;
22. волонтерства;
23. заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности;
24. афирмисања начела родне равноправности и развијање политике једнаких могућности;
25. активности пензионерских организација;
26. хуманитарних програма и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе Градске општине
Младеновац.
Предмет финансирања по расписаном конкурсу на основу ове одлуке, не могу бити програми који доносе профит
удружењима, заговарају насиље, нетолерантност или било
коју врсту дискриминације.
Члан 5.
Средства из буџета Градске општине Младеновац се
могу одобрити за финансирање не више од два програма
истог удружења у току буџетске године.
Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног
материјала и материјала потребног за реализацију програма; трошкове који директно произилазе из предложених
активности: информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови које утврди
Веће Градске општине Младеновац.
Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се
већ финансирају из других пројеката, куповина земље или
зграда или реновирање просторија, и други трошкови које
утврди Веће градске општине Младеновац.

23. фебруар 2017.

Члан 8.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Младеновац, огласним таблама Управе Градске општине Младеновац и може бити објављен у
локалним средствима јавног информисања.
Члан 9.
Конкурс из члана 8. ове одлуке спроводи Комисија за
спровођење поступка јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма урдужења (у даљем тексту:
Комисија), коју именује Веће, на мандатни период од четири године.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Служба за скупштинске послове у сарадњи са
Службом за буџет и финансијске послове Управе Градске
општине Младеновац.
Чланови Комисије не могу бити чланови невладиних организација.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија има задатак да:
– испита благовременост и уредност поднетих пријава;
– прегледа, оцени и рангира све програме пријављене на
јавни конкурс о чему сачињава записник;
– процени висину потребних средстава за реализацију
појединачних програма, а у складу са планираним активностима и буџетом програма;
– утврди Листу вредновања и рангирања пријављених
програма на основу критеријума за вредновање, у року
одређеном у јавном конкурсу који не може бити дужи од 15
дана од дана подношења пријаве на конкурс;
– објави Листу вредновања и рангирања на званичној
интернет-страници Градске општине Младеновац и огласним таблама Управе Градске општине Младеновац;
– донесе одлуку о приговору на листу вредновања и
рангирања у року од пет дана од дана пријема приговора и
утврди коначну листу вредновања и рангирања и предлог
одлуке о избору програма и расподели средстава.

Члан 6.
Веће Градске општине Младеновац доноси одлуку
о расписивању јавног конкурса са текстом конкурса за
учешће Градске општине Младеновац у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из
буџета Градске општине Младеновац, по областима из члана 4. ове одлуке.
Приликом расписивања јавног конкурса, Веће може посебним актом да утврди приоритетне области за финансирање програма удружења за сваку годину.

Члан 10.
Јавни конкурс садржи:
– област јавног конкурса;
– правна лица која имају право на подношење пријава;
– рок за подношење пријаве и предлога програма;
– обим средстава која се додељују;
– минимални и максимални износ буџетских средстава
која се додељују по програму;
– критеријуме за оцењивање програма;
– датум објављивања конкурса;
– услове које удружење мора да испуњава као учесник у
конкурсу;
– проценат сопственог новчаног учешћа удружења у
укупној вредности програма;
– процедуру и рок за пријављивање на конкурс;
– обавезну документацију која се подноси уз учешће на
конкурс;
– рок за доношење одлуке и
– начин објављивања одлуке.

Члан 7.
Јавни конкурс се расписује, по правилу, једном годишње
и траје најкасније до утрошка средстава предвиђених за
финансирање програма удружења Одлуком о буџету Градске општине Младеновац за текућу годину.

Члан 11.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном
обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

23. фебруар 2017.
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Члан 12.
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (Образац 1);
– образац описа програма и буџета (Образац 2);
– оверену фотокопију решења о упису организације у
Регистар (надлежни орган по службеној дужности утврђује
да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа);
– оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
– потврду пословне банке да рачун подносиоца пријаве
није у блокади и копија завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре
– печат АПР или копија потврде о пријему од Поште);
– потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопствених средстава, односно, висини учешћа других субјеката у
реализацији програма.

Коначна листа са предлогом одлуке о избору програма и
расподели средстава доставља се Већу на усвајање.
Одлуку о избору програма и расподели средстава Веће
доноси у року од пет дана од дана утврђивања коначне листе.
Одлука о избору програма и расподели средстава објављује се на званичној инернет-страници Градске општине
Младеновац, огласним таблама Управе градске општине
Младеновац и може бити објављен у локалним средствима
јавног информисања.
Ако је одлуком из претходног става изабран програм за
који је додељен мањи износ средстава од траженог, удружење је дужно да се у року од три дана од дана објављивања
одлуке на званичној инернет-страници Градске општине
Младеновац, писаним путем изјасни да ли прихвата одобрени износ и истовремено достави кориговани програм и
буџет програма.

Члан 13.
Пријава на јавни конкурс се подноси најкасније 30 дана
пре почетка реализације програма, а изузетно, у оправданим ситуацијама по оцени Комисије, и краће.

Члан 17.
На основу одлуке о избору програма и расподели средстава, председник градске општине Младеновац закључује
појединачне уговоре о финансирању, односно суфинансирању програма средствима из буџета Градске општине
Младновац.

Члан 14.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према
следећим критеријумима, и то:
– референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују
у програм, могућност развијања програма и његова одрживост (5–30 поена);
– циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (5–25);
– оправданост буџета пројекта (4–20);
– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета градске општине Младеновац и ако јесу, да ли
су испуњене уговорне обавезе (2–15);
– сарадња са другим субјектима у реализацији програма
(1–10).
Јавним конкурсом могу се утврдити и допунски критеријуми који су специфични за одређену област за избор
програма.
Програм који је вреднован са мање од 50 поена неће
бити предмет избора за доделу средстава.
Члан 15.
Сваком пројекту Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена листа вредновања и
рангирања програма.
Листа из става 1. објављује се на званичној интернетстраници градске општине Младеновац, огласним таблама
Управе Градске општине Младеновац и може бити објављен
у локалним средствима јавног информисања.
На листу из претходног става, учесници конкурса имају
право приговора у року од пет дана од дана њеног објавиљивања.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од пет дана
од дана његовог пријема и иста је коначна.
Члан 16.
Након окончања поступка по приговорима, Комисија ће
сачинити коначну листу и предлог одлуке о избору програма и расподели средстава који ће се финансирати односно
суфинансирати из буџета Градске општине Младеновац.

Члан 18.
Уговор о финансирању односно суфинансирању програма из буџета Градске општине Младеновац садржи:
1. ознаку уговорних страна;
2. назив програма;
3. укупну вредност програма;
4. износ средстава који се додељују из буџета градске
општине за реализацију програма и начин преноса средстава;
5. датум почетка и завршетка програма;
6. права и обавезе уговорних страна;
7. услове за раскид уговора пре истека времена на који је
закључен;
8. права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен и
9. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чини опис програма и буџета (Образац 2).
Члан 19.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.
Члан 20.
Комисија прати реализацију програма и врши контролу
његове реализације, и по истеку календарске године, у року
од 30 дана доставља извештај о спроведеним поступцима у
претходној години Већу.
Корисник је дужан да Комисији у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну
документацију.
Уколико се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, на предлог Комисије покренуће се поступак за раскид уговора и затражити повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати са законском
каматом.
Члан 21.
Удружење је дужно да Комисији поднесе извештај о реализацији програма и утрошеним средствима у року од 30
дана од дана завршетка програма.
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Удружењима која су добила средства за финансирање
или суфинансирање програма, а која не поднесу извештај
из претходног става и не оправдају одобрена средства, не
могу се додељивати средства из буџета Градске општине
Младеновац по новим конкурсима и за нове програме у наредне две године.
Уколико Комисија утврди да су корисници ненаменски
трошили средства дужни су да иста врате у буџет Градске
општине Младеновац са законском каматом.

23. фебруар 2017.

(„Службени лист Града Београда”, број 3/16) престала је да
важи Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 3/13 – пречишћен текст).
Управа Градске општине Младеновац
Служба за скупштинске послове
Број I-00-06-1-9/12/2017, 23. фебруара 2017. године

Члан 22.
Ступањем на снагу Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац

Начелник
Снежана Симић, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда која је објављена у „Службеном листу Града Београда”, број 2 од 26. јануара
2017. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
БЕОГРАДА
У члану 5, у ставу 1. уместо речи: „Секретаријат за финансије Градске управе Града Београда” треба да стоје речи: „Секретаријат за јавне приходе Градске управе Града Београда”.
Из Скупштине Града Београда

23. фебруар 2017.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборници
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета Градске општине
Звездара за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о заштитнику грађана у Градској општини Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за
потребе КБЦ „Звездара” – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку холтер ЕКГ апарата за потребе Дома здравља
„Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
2
17
22
22

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – у ликвидацији – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о допуни Решења о избору чланова Већа
Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне
комисије Градске општине Звездара – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

23
47
47

47

Исправке
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о
локалним комуналним таксама за територију града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

50
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23. фебруар 2017.

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

