ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXI Број 27

12. мај 2017. године

Градоначелник града Београда 10. маја 2017. године, на
основу члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у складу са Планом квалитета ваздуха у агломерацији Београд („Службени лист Града Београда”, број
5/16) и Програмом заштите животне средине („Службени
лист Града Београда”, број 72/15), донео је

У ПУ Т С ТВ О
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДАБИР ПРИОРИТЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ГАШЕЊЕ
КОТЛАРНИЦА, РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА ИЛИ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА И УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРЕНОС
СРЕДСТАВА ЗА ОВЕ НАМЕНЕ
1. Предмет
Овим упутством утврђују се критеријуми за одабир
приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница,
ради прикључења грејних инсталација објеката на систем
даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног
гаса и утврђују услови за пренос средстава за ове намене.
2. Објекти јавне намене
Објекти јавне намене у смислу овог упутства су објекти
који се налазе у јавној својини Града Београда или на истим
Град Београд има посебна својинска овлашћења, као и да
се за исте из буџета Града Београда/градске општине обезбеђују средства за куповину енергената (обданишта, школе,
здравствене установе, установе културе, спортски центри и
други објекти јавне намене у смислу овог упутства).
3. Енергетски субјекти
Енергетски субјект за обављање делатности прикључења
грејних инсталација објеката на даљински систем грејања, у
смислу овог упутства, је ЈКП „Београдске електране”, које је
носилац искључивог права за обављање комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, а у
складу са оснивачким актом овог предузећа.
Енергетски субјекти за обављање делатности прикључења грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса, у смислу овог упутства, јесу оператори
као носиоци посебног права утврђеног актом Владе Републике Србије, који су лиценцирани за обављање енергетске
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делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним
системом за природни гас на територији града Београда, а у
складу са важећим прописима који дефинишу област енергетике, као и обављање делатности од општег интереса.
4. Услови за гашење котларница
Гашење котларница у објекту јавне намене ради прикључења грејних инсталација објеката на даљински систем
грејања или на дистрибутивни систем природног гаса (у
даљем тексту: гашење котларница), може се вршити уколико су испуњени следећи услови:
– да се објекти налазе у јавној својини Града Београда
или да на истим Град Београд има посебна својинска овлашћења;
– да постојеће котларнице објеката јавне намене користе
еколошки неповољна горива;
– да се куповина енергената за објекте јавне намене финансира средствима буџета града Београда/градске општине;
– да постоје техничке могућности за гашење котларнице.
Организациона јединица Градске управе Града Београда
надлежна за послове заштите животне средине, прибавља
податке из става 1. ове тачке од ресорно надлежних организационих јединица Градске управе Града Београда и градских општина.
Подаци о техничким могућностима за гашење котларница подразумевају и податке о укупном капацитету
предметног објекта за прикључење (kW), висини потребних финансијских средстава за ове намене, оријентационом
року (години) прикључења објекта, као и друге податке од
значаја за утврђивање приоритета за гашење котларница.
Уколико у погледу техничких могућности, објекат испуњава услове за прикључење и на систем даљинског
грејања и на дистрибутивни систем природног гаса, уз податке о техничким могућностима за гашење котларнице,
одговорно лице ресорно надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда, односно одговорно лице
градске општине, доставља и изјашњење за коју од опција
прикључења објекта се опредељује.
5. Циљ
Основни циљ гашења котларница је смањење емисије
штетних материја у ваздух из котларница, чиме се остварује:
– побољшање квалитета ваздуха у граду Београду;
– заштита животне средине и здравља становништва;
– уштеда у буџету Града Београда/градске општине.
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6. Извори финансирања

Финансирање гашења котларница врши се средстaвима
буџета Града Београда.
7. Критеријуми за одабир приоритетних објеката
Критеријуми за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница (у даљем тексту: критеријуми) су:
Р.
бр.

КРИТЕРИЈУМИ

Начин доделе поена

Број
поена

Максималан
број
поена

1.

Издато решење Секретаријата за инспекцијске послове о
забрани рада котларница услед прекорачења дозвољених
емисија штетних материја у
последњих
5 година

Да

30

30

2.

3.

4.

Однос укупног капацитета предметног објекта за
прикључење и потребних
финансијских средстава
(kW/дин.)

Намена објекта

Значај решавања проблема у
датој котларници

Не

0

На основу података ЈКП
„Београдске електране” –
оператора дистрибутивног
система природног гаса:
котларница са највећим
односом (kW/дин.) добија
25 поена, остале – сразмерно у односу на котларницу
са највећим односом (kW/
дин.)

0-25

25

Обданиште

25

25

Школа

22

Здравствена установа

20

Социјална установа

15

Установа спорта и културе

12

Други објекти у смислу
овог упутства

10

Процена стручног радног
тела на основу опасности
од еколошког акцидента,
значаја и локације објекта,
квалитета грејања, стања
грејних инсталација и котлова, старости котларнице,
способности корисника да
управља котларницом итд.

0-20

20

Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем поена,
тако да максималан збир поена износи 100.
Одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење
котларница врши се у складу са критеријумима, утврђивањем укупног (збирног) броја поена добијених вредновањем њихових карактеристика према дефинисаним критеријумима.
Уколико након примене критеријума два или више објеката јавне намене имају исти број поена, приоритет ће се
одређивати према додељеном броју поена по првом критеријуму, а уколико и након тога два или више објеката јавне
намене имају исти број поена, приоритет ће се одређивати
према додељеном броју поена по другом критеријуму.
8. Стручно радно тело
Стручно радно тело, које посебним решењем образује
градоначелник града Београда, утврђује приоритетне објекте за гашење котларница.
Стручно радно тело чине председник и чланови. Састав
стручног радног тела чине представници:
– Секретаријата за заштиту животне средине;
– Секретаријата за енергетику;
– Секретаријата за образовање и дечју заштиту;
– Секретаријата за спорт и омладину;
– Секретаријата за здравство;
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– Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове;
– Секретаријат за финансије;
– Секретаријата за имовинске и правне послове;
– Секретаријата за инспекцијске послове.
Задаци стручног радног тела су:
1) преглед и анализа података о објектима јавне намене
у погледу испуњености услова за гашење котларница из тачке 4. овог упутства;
2) сачињавање списка објеката јавне намене који испуњавају услове за гашење котларница;
3) примена критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница;
4) сачињавање предлога оријентационог плана гашења
котларница, са редоследом приоритетних објеката и подацима о финансијским средствима које је потребно обезбедити за ове намене;
5) достављање организационој јединици Градске управе
Града Београда надлежној за послове заштите животне средине предлога оријентационог плана гашења котларница,
ради упућивања у процедуру прибављања сагласности градоначелника града Београда.
Стручно радно тело одлучује већином гласова својих
чланова.
О раду стручног радног тела води се записник.
9. Процедуре за доношење оријентационог плана гашења
котларница
Организациона јединица Градске управе Града Београда
надлежна за послове заштите животне средине, упућује у
процедуру предлог оријентационог плана гашења котларница, ради прибављања сагласности градоначелника града
Београда.
По добијању сагласности градоначелника, одговорно
лице организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове заштите животне средине доноси
оријентациони план гашења котларница, који се објављује
на интернет-страници Града Београда.
Оријентациони план гашења котларница се доноси пре
планирања буџета Града Београда, а ради обезбеђења средстава за реализацију гашења котларница.
10. Пренос средстава
Организациона јединица Градске управе Града Београда
надлежна за послове заштите животне средине према редоследу приоритета из оријентационог плана гашења котларница, а у складу са обезбеђеним средствима, упућује позив
кориснику објекта јавне намене да достави захтев за пренос
средстава уз који прилаже и акт о одобрењу за прикључење
објекта на систем даљинског грејања, односно на дистрибутивни систем природног гаса, којим је пројектован прикључак, са потребним средствима.
Организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове заштите животне средине преноси
средства за гашење котларница на основу уговора, који се
закључује између свих учесника у поступку гашења котларница, а којим се ближе дефинишу обавезе уговорних страна
у погледу динамике и начина преноса, и потребне документације која подразумева:
1. средство финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза за добро извршење посла, у износу 10% од уговорене вредности;
2. изјаву одговорног лица ЈКП „Београдске електране”
– оператора дистрибутивног система природног гаса да су
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испуњени сви законом прописани услови за реализацију
активности на прикључењу грејних инсталација објеката на
систем даљинског грејања, односно на дистрибутивни систем природног гаса;
3. изјаву одговорног лица корисника објекта јавне намене да за исту намену нису обезбеђена средства из других
извора;
4. копију рачуноводствене документације, која мора
бити оверена оригиналним потписом и печатом одговорног
лица корисника објекта јавне намене, са осталом документацијом (извод из грађевинског дневника и друго);
5. копију пројекта изведеног стања, са извештајем о изведеном стању;
6. записник о завршеним радовима на гашењу котларнице и прикључењу грејних инсталација објеката на систем
даљинског грејања, односно на дистрибутивни систем природног гаса;
7. извод о преносу средстава корисника објекта јавне намене ЈКП „Београдске електране” – оператору дистрибутивног система природног гаса;
8. извештај корисника објекта јавне намене о наменски
утрошеним средствима;
9. другу документацију, на захтев Секретаријата за заштиту животне средине.
Одговорна лица уговорних страна су у обавези да именују своје представнике који ће непосредним увидом на
терену пратити реализацију активности на гашењу котларница и прикључењу грејних инсталација објеката на систем
даљинског грејања, односно на дистрибутивни систем природног гаса, о чему сачињавају записник, који потписују
представници уговорних страна.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 501-3014/17-Г, 10. маја 2017. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градско веће Града Београда на седници одржаној 4. маја
2017. године, на основу члана 26. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16
– др. закон) и члана 54. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС) и члана 19. став 1. алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Градска чистоћа” („Службени
лист Града Београда”, број 57/16), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА (СУБВЕНЦИЈА) ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „ГРАДСКА
ЧИСТОЋА”
1. Даје се сагласност на Посебан програм коришћења
средстава (субвенција) из буџета града Београда за 2017. годину ЈКП „Градска чистоћа” који је донео Надзорни одбор
Одлуком број 6092/2 од 11. априла 2017. године.
2. Задужује се Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Града Београда да се стара о реализацији
овог решења.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 501-634/17-ГВ, 4. маја 2017. године
Председавајући
члан Градског већа
заменик градоначелника,
Андреја Младеновић, ср.

Градско веће Града Београда на седници одржаној 11.
маја 2017. године, на основу члана 26. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16-др. закон), члана 54. Статута Града Београда „Службени лист Града Београда‘‘, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
одлука УС) и члана 19. став 1. алинеја 3. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске
електране” („Службени лист Града Београда”, број 57/16),
донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „БЕОГРАДСКЕЕЛЕКТРАНЕ”
Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Београдске електране”, који је донео Надзорни одбор, Одлуком
бр. I-4643/6 од 27. фебруара 2017. године.
Задужује се Секретаријат за заштиту животне средине
Градске управе Града Београда да се стара о реализацији
овог решења.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 3-683/17-ГВ, 11. маја 2017. године
Председавајући
члан Градског већа
заменик градоначелника,
Андреја Младеновић, ср.

Градско веће Града Београда на седници одржаној 11.
маја 2017. године, на основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 54. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 19.
став 1. алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Градско стамбено” („Службени лист Града Београда”, број 57/16), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО”, БЕОГРАД, ДАНИЈЕЛОВА 33, НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност ЈП „Градско стамбено”, Београд, Данијелова 33, на Посебан програм коришћења субвенција
из Буџета Града Београда за 2017. годину, број 240-1 од 27.
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јануара 2017. године који је усвојио Надзорни одбор ЈП
„Градско стамбено”, Београд, Одлуком број 240/3 од 27. јануара 2017. године.
Задужује се Секретаријат за заштиту животне средине
Градске управе Града Београда да се стара о реализацији
овог решења.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 3-684/17-ГВ, 11. маја 2017. године
Председавајући
члан Градског већа
заменик градоначелника,
Андреја Младеновић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени 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 и 2/17), в.д. заменика начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ
НАСЕЉА АЛТИНА У ЗЕМУНУ ЗА ДЕО БЛОКА В57 И
БЛОК В57А, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” за део Блока В57 и Блок
В57а, Градска општина Земун (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30, Београд, које је дужно да нацрт плана изради у
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне
регулације обезбедиће предузеће предузеће ЗЕДЕР д..о.о.,
Београд, Сајмиште бр. 27.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије ГО Земун, део Блока В57
и блок В57а насеља Алтина и грађевинске парцеле саобраћајница С106, С48, С107 и део С35 све до регулације Новог новосадског пута, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,8 ha
5. У оквиру намене простора Измена и допуна плана 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, утврдио је да Измена и допуна плана детаљне регулације не
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 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, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.

12. мај 2017.

O б р а з л ож е њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” –
блокови В57 – део и В57а, градска општина Земун.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије ГО Земун, део Блока В57
и Блок В57а насеља Алтина и грађевинске парцеле саобраћајница С106, С48, С107 и део С35 све до регулације Новог новосадског пута, са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,8 ha
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се предузећу ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће ЗЕДЕР д..о.о., Београд, Сајмиште бр. 27.
У оквиру намене простора предметног плана нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.310/2017-V-04 од 17. фебруара 2017. године), утврдио је да
Измена и допуна плана детаљне регулације не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима 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 („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. 350.14-7/17 од 31. марта 2017.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, ЈКП „Зеленилo – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-34/2017-V–04 oд 7. априла 2017. године) и Завод за
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-897/2 oд 19. априла 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”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Градски завод за јавно здравље, и Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили
тражено мишљење у законском року, 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, в.д. заменика начелника Градске
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-7/17, 25. априла 2017. године
Председавајући
члан Градског већа
заменик градоначелника,
Андреја Младеновић, ср.

12. мај 2017.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД

1

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду,
нa сeдници oд 11. маја 2017. гoдинe, нa oснoву чл. 15. и 35.
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број 4/14 – други пречишћени текст, 25/15
и 94/16) 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 и 108/13 ), члана 32. Зaкoнa о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
на предлог Већа Градске општине Стари град, доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
(ТРЕЋИ РЕБАЛАНС)

3

7

825.499.327

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A)

7

422.058.823

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

422.058.823

1. Порез на доходак

711

174.115.429

– Порез на зараде

711110

169.909.981

– 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

97.817.826

– Порез на имовину

713121/22

93.817.826

– Порез на капиталне трансакције

713420

4.000.000

– Порез на акције на име удела

713611

0

3. Локалне комуналне таксе

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2017.
годину („Службени лист Града Београда”, бр. 133/16,7/17 и
18/17), „Општи део”, члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета у 2017. години
утврђују се у износу од 840.172.961 динар и чине их: приходи из буџета у износу од 422.058.823 динара утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2017. години – извор финансирања 01, прихода од меморандумских ставки
за рефундацију расхода у износу од 8.050.000 динара – извор финансирања 03 и 07, прихода од продаје роба и услуга (сопственог прихода) индиректног корисника буџетских
средстава Установе културе „Пароброд” у износу од 4.340.000
динара – извор финансирања 04, донација од међународних
организација у укупном износу од 1.111.250 динара извор
финансирања 06, трансфера од других нивоа власти у износу
од 389.939.254 динара – извор финансирања 07, примања од
отплате датих кредита у износу од 2.500.000 динара – извор
финансирања 12, пренетих средстава 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 средстава за финансирање јавних расхода.”
Члан 2.
Мења се члан 5. одлуке тако да гласи:
„Члан 5.
Примања и издаци буџета Градске општине Стари град
за 2017. годину утврђују се у следећим износима:

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

745

131.996.310

– Остали приходи у корист нивоа општине

9. Мешовити и неодређени приходи

745151

131.996.310

Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

(73+745+77)

403.440.504

1. Донације и трансфери

73

391.050.504

– Донације од међународних организација
(извор 06)

732

1.111.250

– Трансфери од других нивоа власти (извор
07)

733

389.939.254

– За УК „Пароброд” – 500.000 динара – Трансфер од града Београда за трошкове матичара
– 190.000 динара – Tрансфер од града за Програм „Путна инфраструктура” – 3.000.000 динара -Трансфер од Града Београда за плаћање
пореза на имовину – 385.849.254 динара

733

389.539.254

– Капитални трансфери од Града (извор 07)

733

0

733154

400.000

733

0

За пројекат „I dont fall” – 0 динара
За пројекат „Strategic” – 1.111.250 динара

– Текући трансфери од осталих нивоа власти
(извор 07)
За Комесаријат за избеглице – 400.000 динара

ТАБЕЛА 1

За Канцеларију за младе – 0 динара

ОПИС

Шифра економске
класификације

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

2

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)

(3+7+8+9)

840.172.961

За УК „Пароброд” – 0 динара
– Капитални трансфери од осталих нивоа
власти (извор 07)
2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК „Пароброд” (извор 04)

745151

4.340.000

3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

77

8.050.000

– Меморандумске ставке за рефундацију
расхода (извор 07)

771111

0
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

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

1

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
ИМОВИНЕ (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
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ – ПРОЦЕНА (извор
15)

321

2.175.149

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

1.653.882
(4+5+6)

840.172.961

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

836.091.961

1.1. Расходи за запослене

41

186.406.300

1.2. Коришћење роба и услуга

42

155.227.984

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања

44

49.000

1.4. Субвенције јавном предузећу

45

23.996.310

1.5. Социјална заштита из буџета

47

11.931.113

48+49

417.935.254

463+464+465

40.546.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

4.081.000

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

0

1.6. Остали расходи
1.7.Трансфери

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС
ДАТИХ КРЕДИТА

2. Износ датих кредита
IV. РАЗЛИКА (1-2)
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
Примарни дефицит -суфицит

„Члан 6.
Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:
ТАБЕЛА 2
Економска
класификација
1
411
412
413
414
415
416

421
422
423
424
425
426

444

451

463
464
465

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања по основу отплате кредита

Члан 3.
Члан 6. одлуке, мења се и гласи:

521.267

б. Неутрошена средства донације за
прoјекат”Strategic” 1.653.882 динара

472
92

2.500.000

62

0

92-62

2.500.000

7-(4+5)

-14.673.634

(7+8-7411)-(4+5-44)

-18.624.634

Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV

-12.173.634

VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V

14.673.634

481
482
483
484
485

499

Исказани буџетски дефицит у износу од 14.673.634 динара покрива се из примања од продаје финансијске имовине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од
2.500.000 динара, пренетих средстава из претходних година (извор 13) у износу од 9.998.485 динара и неутрошених
средстава донација из претходне године (извор 15) у укупном 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 у равнотежи са исказаним расходима и
издацима.”

12. мај 2017.

511
512
515

621

Врста издатака

2
41 Издаци за запослене
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални допринос послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Посебни расходи
Укупно 41:
42 Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови пословних путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 42:
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Негативне курсне разлике
Укупно 44:
45 Субвенције јавним предузећима
Субвенције јавном предузећу
Укупно 45:
46 Дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале текуће дотације по закону
Укупно 46:
47 Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно 47:
48 Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Остали порези
Новчане казне по решењу судова
Накнада штете за елементарне непогоде
Накнада штете за штету нанету од стране државних
органа
Укупно 48:
49 Административни трансфери
Средства резерве
Укупно 49:
51 Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно 51:
62 Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
Укупно 62:
Укупни расходи :

СРЕДСТВА
БУЏЕТА ПЛАНИРАНА ЗА
ПЕРИОД I-XII
2017. ГОДИНЕ
3
141.140.000
26.180.000
4.800.000
8.145.000
651.300
5.490.000
186.406.300
32.400.332
1.366.035
76.238.617
11.209.000
21.401.000
12.613.000
155.227.984
49.000
49.000
23.996.310
23.996.310
22.146.000
10.000
18.390.000
40.546.000
11.931.113
11.931.113
3.720.000
398.875.254
11.040.000
200.000
100.000
413.935.254
4.000.000
4.000.000
1.010.000
2.071.000
1.000.000
4.081.000
0
0
840.172.961

Буџетски корисници Градске општине Стари град за
2017, 2018, и 2019. годину, не планирају капиталне издатке.”

12. мај 2017.
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Мења се члан 8. одлуке, тако да гласи:
Члан 8.
Средства буџета се распоређују по наменама и корисницима на следећи начин:

РАЗДЕО

ГЛАВА

ПРОГРАМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1

2

3

ФУНКЦИЈА

4

ЕКОНОМСКА КЛАИЗВОСИФИКА- РИ ФИЦИЈА НА НАНСИТРЕЋЕМ
РАЊА
НИВОУ

5

ОПИС

6

1

7

СРЕДСТВА
БУЏЕТА
ПЛАНИРАНА
РЕБАЛАНСОМ ЗА
ПЕРИОД
I-XII 2017.
ГОДИНЕ
ИЗ ИЗВОРА 01

СРЕДСТВА
БУЏЕТА
ПЛАНИРАНА
РЕБАЛАНСОМ ЗА
ПЕРИОД I-XII
2017. ГОДИНЕ
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

УКУПНА
СРЕДСТВА
БУЏЕТА
ПЛАНИРАНА РЕБАЛАНСОМ ЗА
ПЕРИОД
I-XII 2017.
ГОДИНЕ

8

9

10

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање
скупштине

2101-0001

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

110
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

750.000

750.000

413

Накнаде у натури (маркице за превоз)

100.000

100.000

10.000

10.000

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

423

Услуге по уговорима

465
481

4.000.000

4.000.000

100

100

2.200.000

2.200.000

Остале текуће дотације по закону

700.000

700.000

Дотације невладиним организацијама

300.000

300.000

– редовно финансирање политичких странака
– чланарина СКГО
Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

8.060.100

8.060.100

Укупно за функцију 110

8.060.100

8.060.100

Извори финансирања за ПА 0001:
01

Приходи из буџета

8.060.100

8.060.100

Укупно за Програмску активност 0001

8.060.100

8.060.100

3.500.000

3.500.000

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

2101-0003
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
416

Посебни расходи

421

Стални трошкови

270.000

423

Услуге по уговору

1.106.113

270.000
3.082.375

4.188.488

из извора 01 – 1.106.113 динара
из извора 13 – 3.082.375 динара
426

Материјал

1.000

1.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160

4.877.113
4.877.113

4.877.113
3.082.375

3.082.375

3.082.375

7.959.488

Извори финансирања за ПА 0003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Програмску активност 0003

2101-1001

4.877.113
4.877.113

4.877.113
3.082.375

3.082.375

3.082.375

7.959.488

Пројекат 1001 (П 1001) – Прослава oпштинске славе – Цвети
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

110
423

Услуге по уговору

426

Материјал

1.300.000

1.300.000

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

Укупно за функцију 110

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Извори финансирања за Пројекат 2101-1001
01

Приходи из буџета

Број 27 – 8
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Укупно за Пројекат 2101-1001
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8

9

10

1.500.000

1.500.000

100.000

100.000

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

2101-1002

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

110
423

Услуге по уговору

463

Трансфери осталим нивоима власти

481

Дотације невладиним организацијама

1.000

1.000

100.000

100.000

Приходи из буџета

201.000

201.000

Укупно за функцију 110

201.000

201.000

Приходи из буџета

201.000

201.000

Укупно за Пројекат 2101-1002

201.000

201.000

Извори финансирања за функцију 110
01

Извори финансирања за Пројекат 2101-1002
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 16
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2

14.638.213

14.638.213
3.082.375

3.082.375

Укупно за ПРОГРАМ 16

14.638.213

3.082.375

17.720.588

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

14.638.213

3.082.375

17.720.588

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

110
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

413

Накнаде у натури

19.770.000

19.770.000

3.400.000

3.400.000

350.000

350.000

1.200.000

1.200.000

100

100

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

– маркице за превоз
– поклони за децу
414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене
-накнаде за превоз

422

Путни трошкови – трошкови путовања изабраних, именованих
и постављених лица

423

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

444

Негативне курсне разлике

465

Остале текуће дотације по закону

472

Накнаде за социјалну заштиту

20.000

20.000

3.000.000

3.000.000

10.000

10.000

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

30.250.100

30.250.100

Укупно за функцију 110

30.250.100

30.250.100

Извори финансирања за ПА 0002:
01

Приходи из буџета

30.250.100

30.250.100

Укупно за Програмску активност 0002

30.250.100

30.250.100

Извори финансирања за ПРОГРАМ 16
01

3

Приходи из буџета

30.250.100

30.250.100

Укупно за ПРОГРАМ 16

30.250.100

30.250.100

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2

30.250.100

30.250.100

4.000.000

4.000.000

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1101

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање – рушење бесправне градње, укњижба
непокретности итд.

1101-0001
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање
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

12. мај 2017.
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1102

7

Број 27 – 9
8

9

10

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 1

4.000.000

4.000.000

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за функцију 560

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за Програмску активност 0002

100.000

100.000

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

1102-0002
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 560
01

Извори финансирања за ПА 0002
01

Програнска активност 0009 (ПА 0009) – Остале комуналне
услуге

1102-0009

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

110
425

Текуће поправке и одржавање

12.876.000

12.876.000

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13.876.000

13.876.000

Укупно за функцију 110

13.876.000

13.876.000

Приходи из буџета

13.876.000

13.876.0000

Укупно за Програмску активност 0009

13.876.000

13.876.000

Извори финансирања за ПА 0009
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 2
01
0401

Приходи из буџета

13.976.000

13.976.000

Укупно за ПРОГРАМ 2

13.976.000

13.976.000

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за функцију 560

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за Програмску активност 0001

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за ПРОГРАМ 6

100.000

100.000

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

0401-0001
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560
01

Извори финансирања за ПА 0001
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 6
01

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

Пројекат (П1001) : Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град (едукација учесника и превентивно
промотивне активности у области безбедности саобраћаја)

0701-1001
450

Саобраћај
423

Услуге по уговору

426

Материјал

481

Дотације невладиним организацијама

1.200.000

1.200.000

600.000

600.000

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

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа

2001-0001
911

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту
Извори финансирања за функцију 910

4.000.000

4.000.000

200.000

200.000

Број 27 – 10
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6
01

7
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8

9

10

Приходи из буџета

4.200.000

4.200.000

Укупно за функцију 910

4.200.000

4.200.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

4.200.000

4.200.000

Укупно за Програмску активност 0001

4.200.000

4.200.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 8
01

2002

Приходи из буџета

4.200.000

4.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 8

4.200.000

4.200.000

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за функцију 912

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за Програмску активност 0001

500.000

500.000

700.000

700.000

Приходи из буџета

700.000

700.000

Укупно за функцију 912

700.000

700.000

Приходи из буџета

700.000

700.000

Укупно за Пројекат 2002-1001

700.000

700.000

6.500.000

6.500.000

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

2002-0001
912

Основно образовање
463

Трансфер осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912
01

Извори финансирања за ПА 0001
01
2002-1001

Пројекат 1001 (П 1001) – Исхрана и смештај ученика
912

Основно образовање
463

Трансфер осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912
01

Извори финансирања за Пројекат 2002-1001
01

2002-1008

Пројекат 1008 (П 1008) – Превоз ученика
912

Основно образовање
463

Трансфер осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

6.500.000

6.500.000

Укупно за функцију 912

6.500.000

6.500.000

Извори финансирања за Пројекат 2002-1008
01

Приходи из буџета

6.500.000

6.500.000

Укупно за Пројекат 2002-1008

6.500.000

6.500.000

2.500.000

2.500.000

Пројекат 1009 (П 1009) Награђивање ученика (ђака првака,
ђака генерације, добитника награде „Вук Караџић, за освојене
медаље на такмичењима)

2002-1009
912

Основно образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту
Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

Укупно за функцију 912

2.500.000

2.500.000

Извори финансирања за Пројекат 2002-1009
01

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

Укупно за Пројекат 2002-1009

2.500.000

2.500.000

Пројекат 1010 (П 1010) – Куповина рачунара за ученике трећих
разреда

2002-1010
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

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912

1.001.000

1.001.000
5.000.000

1.001.000

5.000.000
1.001.000

Извори финансирања за Пројекат 2002-1010
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Пројекат 2002-1010

1.001.000
1.001.000

1.001.000
5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.001.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 9
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за ПРОГРАМ 9

2003

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

11.201.000
11.201.000

11.201.000
5.000.000

5.000.000

5.000.000

16.201.000
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9

10

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих
школа

2003-0001
920

Средње образовање
463

Трансфер осталим нивоима власти

4.434.000

4.434.000

4.434.000

4.434.000

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 920

0

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
0901

Приходи из буџета

4.434.000

4.434.000

Укупно за ПРОГРАМ 10

4.434.000

4.434.000

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Социјалне помоћи
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

0901-0001

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту

070
472

Накнаде за социјалну заштиту

790.000

671.113

1.461.113

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070

790.000
790.000

790.000
671.113

671.113

671.113

1.461.113

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Програмску активност 0001

790.000

790.000
671.113

671.113

790.000

671.113

1.461.113

200.000

400.000

600.000

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)

0901-0002

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту

070
472

Накнаде за социјалну заштиту
из извора 01 – 200.000 динара
из извора 07 – 400.00 динара
Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 070

200.000

200.000
400.000

400.000

200.000

400.000

600.000

200.000

200.000
400.000

400.000

200.000

400.000

600.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за Програмску активност 0002
Програмска активност 0003 (ПА 0003) – Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за функцију 090

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за Програмску активност 0003

500.000

500.000

3.110.000

3.110.000

Извори финансирања за функцију 090
01

Извори финансирања за ПА 0003
01

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

0901-0004
010

Болест и инвалидност
472

Накнаде за социјалну заштиту
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

Програмска активност 0005 (ПА 0005) – Подршка реализацији
програма Црвеног крста

0901-0005
070

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована
на другом месту

Број 27 – 12
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10

60.000

60.000

Приходи из буџета

60.000

60.000

Укупно за функцију 070

60.000

60.000

Приходи из буџета

60.000

60.000

Укупно за Програмску активност 0005

60.000

60.000

4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за функцију 070
01

Извори финансирања за ПА 0005
01

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

0901-0006
040

Породица и деца
472

Накнаде за социјалну заштиту
Извори финансирања за функцију 040
01

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за функцију 040

4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за ПА 0006
01

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за Програмску активност 0006

4.000.000

4.000.000

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

0901-1001
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

Неутрошене средства донација из претходне године

521.267

521.267

Укупно за функцију 080

521.267

521.267

Извори финансирања за функцију 080
15

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

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
Укупно за ПРОГРАМ 11

1801

8.660.000

8.660.000

8.660.000

521.267

521.267

1.592.380

10.252.380

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите

1801-0001
760

Здравство некласификовано на другом месту
464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за функцију 760

10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за Програмску активност 0001

10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за ПРОГРАМ 12

10.000

10.000

10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за функцију 820

10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за Програмску активност 0001

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Извори финансирања за функцију 760
01

Извори финансирања за ПА 0001:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 12
01
1201

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

1201-0001
820

Услуге културе
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820
01

Извори финансирања за ПА 0001:
01

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0002
820

Услуге културе
481

Дотација невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета
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10.000

10.000

Приходи из буџета

10.000

10.000

Укупно за Програмску активност 0002

10.000

10.000

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за ПА 0002:
01

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

1201-0004
111

Извршни и законодавни органи
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за функцију 111

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за Програмску активност 0004

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13
01
1301

Приходи из буџета

10.020.000

10.020.000

Укупно за ПРОГРАМ 13

10.020.000

10.020.000

1.500.000

1.500.000

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001
810

Услуге рекереације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама
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

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

1301-0002
810

Услуге рекереације и спорта
472

Накнаде за социјалну заштиту

50.000

50.000

481

Дотације невладиним организацијама

50.000

50.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за функцију 810

100.000

100.000

Приходи из буџета

100.000

100.000

Укупно за Програмску активност 0002

100.000

100.000

23.996.310

23.996.310

Извори финансирања за функцију 810
01

Извори финансирања за ПА 0002
01

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

1301-0003
810

Услуге рекереације и спорта
451

Субвенције јавном предузећу
Извори финансирања за функцију 810
01

Приходи из буџета

23.996.310

23.996.310

Укупно за функцију 810

23.996.310

23.996.310

Извори финансирања за ПА 0003
01

Приходи из буџета

23.996.310

23.996.310

Укупно за Програмску активност 0003

23.996.310

23.996.310

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

1301-0005
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423

Услуге по уговорима
из извора 01 – 100.000 динара из извора 13 – 96.000 динара

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање из извора 13 – 495.000 динара

465

Остале текуће дотације по закону

512

Машине и опрема из извора 13 – 250.000 динара

100.000

96.000

196.000

6.500.000

104.000

6.604.000

из извора 01 – 6.500.000 динара из извора 13 – 200.000 динара
495.000
470.000

495.000
470.000

250.000

250.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160

7.070.000
7.070.000

7.070.000
945.000

945.000

945.000

8.015.000

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.070.000

7.070.000
945.000

945.000
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Укупно за Програмску активност 0005

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за ПРОГРАМ 14

0602
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8
7.070.000

9
945.000

32.666.310
32.666.310

10
8.015.000
32.666.310

945.000

945.000

945.000

33.611.310

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0001

– УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

413

Накнаде у натури

100.530.000

100.530.000

19.000.000

19.000.000

4.250.000

4.250.000

– 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

415

Накнаде за запослене (накнаде за превоз)

416

Посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1.000.000

5.000.000

6.000.000

100.000

100.000

1.090.000

1.090.000

јубиларне награде, награде за посебне резултате рада
29.000.000

29.000.000

410.000

190.000

600.000

43.745.000

3.199.997

46.944.997

из извора 07 за матичаре – 190.000 динара
423

Услуге по уговорима
из извора 01 – 43.745.000 динара из извора 07 – 2.900.000 динара
из извора 13 – 299.997 динара

424

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

425

Текуће поправке и одржавањe

3.000.000

3.000.000

426

Материјал

11.000.000

11.000.000

444

Негативне курсне разлике

465

20.000

20.000

Остале текуће дотације по закону

12.200.000

12.200.000

482

Остали порези

12.960.000

385.849.254 398.809.254

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

11.040.000

11.040.000

484

Накнада штете за елементарне непогоде

200.000

200.000

485

Накнада штете за штету нанету од стране државних органа

100.000

100.000

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

10.000
100.000

10.000
1.500.000

1.600.000

1.000.000

1.000.000

из извора 01 – 100.000 динара
из извора 12 – 1.500.000 динара
515

Нематеријална имовина
из извора 12 – 1.000.000 динара
Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

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

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финасијске
имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

250.755.000

250.755.000

386.039.254 386.039.254

250.755.000

2.500.000

2.500.000

299.997

299.997

396.739.251 647.494.251

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

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

12

Примања од продаје финасијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Програмску активност 0001

250.755.000

250.755.000

386.039.254 386.039.254
2.500.000

2.500.000

299.997

299.997

250.755.000

396.739.251 647.494.251

2.000.000

2.000.000

Програмска активност 0009 (ПА 0009) – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА

0602-0009

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

110
499

Средства резерве
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

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за ПА 0009
01

Приходи из буџета

12. мај 2017.
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2
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7
Укупно за Програмску активност 0009
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8

9

10

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Програмска активност 0010 (ПА 0010) – СТАЛНА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА

0602-0010

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

110
499

Средства резерве
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

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

0602-1003
460

Комуникације
421

Стални трошкови

15.000

15.000

180.000

180.000

2.563.132

2.563.132

7.000

7.000

из извора 06 – 10.000 динара из извора 15 – 5.000 динара
422

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

423

Услуге по уговорима
из извора 06 – 1.076.250 динара
из извора 15 – 1.486.882 динара
Негативне курсне разлике из извора 06 – 5.000 динара из извора
15 – 2.000 динара

444

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
1.111.250

Извори финансирања за Пројекат 1003
06

Донације међународних организација

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

3.1.

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

254.755.000
2.500.000

254.755.000
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

12

Примања од продаје финасијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошене средства донација из претходне године

386.039.254 386.039.254
2.500.000

2.500.000

299.997

299.997

1.653.882

1.653.882

Укупно за ПРОГРАМ 15

254.755.000

399.504.383 654.259.383

Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 и 15)

344.022.310

410.041.763 754.064.073

11.340.000

11.340.000

2.030.000

2.030.000

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД”
1201

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ ‚‘ПАРОБРОД‘‘

1201-0001
820

Услуге културе
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални допринос на терет послодавца

414

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

415

Накнаде за запослене

551.000

551.000

416

Посебни расходи

900.000

900.000

421

Стални трошкови из извора 01 – 1.466.000 динара из извора 04
– 1.640.000 динара

422

Трошкови путовања

25.000

25.000

423

Услуге по уговорима

4.750.000

4.750.000

424

Специјализоване услуге из извора 01 – 500.000 динара из извора
04 – 2.700.000 динара из извора 07 – 500.000 динара

500.000

425

Текуће поправке и одржавање

930.000

930.000

426

Материјал

807.000

807.000

485.000

1.466.000

150.000

1.640.000

3.200.000

635.000

3.106.000

3.700.000
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9

1.120.000

10
1.120.000

66.000

66.000

220.000

220.000

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 820

25.190.000

25.190.000

25.190.000
150.000

150.000

4.340.000

4.340.000

500.000

500.000

4.990.000

30.180.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Програмску активност 0001

25.190.000

25.190.000

25.190.000
150.000

150.000

4.340.000

4.340.000

500.000

500.000

4.990.000

30.180.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

4

25.190.000

25.190.000
150.000

150.000

4.340.000

4.340.000

500.000

500.000

4.990.000

30.180.000

Укупно за ПРОГРАМ 13

25.190.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3

369.212.310

415.031.763 784.244.073

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
0602

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско правобранилаштво
330

Судови
411

Плате и додаци запослених

5.500.000

5.500.000

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.000.000

1.000.000

413

Накнаде у натури

100.000

100.000

414

Социјална давања запосленима

300.000

300.000

415

Накнаде за запослене

100

100

421

Стални трошкови

100

100

422

Трошкови путовања

50.000

50.000

423

Услуге по уговорима

100.000

100.000

424

Специјализоване услуге

1.000

1.000

444

Негативне курсне разлике

1.000

1.000

426

Материјал

5.000

5.000

465

Остале текуће дотације по закону

900.000

900.000

1.000

1.000

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330
01

Приходи из буџета

7.958.200

7.958.200

Укупно за функцију 330

7.958.200

7.958.200

Извори финансирања за ПА 0004:
01

Приходи из буџета

7.958.200

7.958.200

Укупно за Програмску активност 0004

7.958.200

7.958.200

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15
01

Приходи из буџета

7.958.200

7.958.200

Укупно за ПРОГРАМ 15

7.958.200

7.958.200

УКУПНО РАЗДЕО 4

7.958.200

7.958.200

УКУПНИ ИЗДАЦИ

422.058.823

418.114.138 840.172.961

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број020-4-29/17, 11. маја 2017. године
Председница
Мила Поповић, ср.

12. мај 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
седници одржаној 11. маја 2017. године, на основу члана
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 94/16),
а у вези члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС”, бр. 88/10 и 99/11 – др. закон), и чл.
4. и 20. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима
(„Службени гласник СРС”, број 59/89 и „Службени гласник
РС” број 88/10 – др. закон), доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ОСНИВАЊУ
„СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ”
Члан 1.
У уводу Одлуке о оснивању „Староградске фондације”
речи „члана 10.”, замењују се речима „члана 71.”, а пре речи
„доноси”, додаје се текст, који гласи: „и чл. 4. и 20. Закона о
задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, бр. 59/89 и „Службени гласник РС” број 88/10
– др. закон),”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. реч „задужбина”, брише се.
Члан 3.
После члана 4. додаје се члан 4а. који гласи:
„Почетна средства фондације износе 50.000,00 динара
(словима: педесет хиљада динара), која обезбеђује Градска
општина Стари град као оснивачки улог”.

Број 27 – 17

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
седници одржаној 11. маја 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 одредби Одлуке о оснивању „Староградске фондације”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 13/17 и I-01 број 0204- 30/17 од 11. маја 2017. године), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ”
За директора „Староградске фондације”, именује се Ирена Пашић из Београда, дипломирани политиколог.
Мандат директора траје четири године, почев од дана
уписа фондације у Регистар фондација, и може бити поново
именован.
Директор заступа фондацију, одговара за законитост
рада фондације, води послове фондације сагласно одлукама
Управног одбора и обавља друге послове у складу са законом и Статутом.
Директор за свој рад не прима накнаду.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-32/17, 11. маја 2017. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Члан 4.
У члану 5. став 2., брише се.
Члан 5.
У члану 8. речи „управитељ” замењују се речју „директор”.
Члан 6.
У члану 11. речи „именује и разрешава управитеља фондације”, бришу се.
Члан 7.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
„Директора именује и разрешава Скупштина Градске
општине Стари град”.
У ставу 2. реч „управитељ” замењује се речју „директор”.
Став 3. брише се.
Додаје се нови став 3. који гласи:
„Мандат директора фондације траје 4 (четири) године и
може бити поново именован.”
Члан 8.
У члану 13. реч „управитељ” замењује се речју „директор”.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 10.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-30/17, 11. маја 2017. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на
седници одржаној 11. маја 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 члана 9. Одлуке о оснивању „Староградске фондације”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 13/17 и I-01 број 0204-30/17 од 11. маја 2017. године), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ”
У уводу Решења о именовању Управног одбора „Староградске фондације” („Службени лист Града Београда”, број
13/17), речи „члана 36.”, замењују се речима „члана 71”, а пре
речи „доноси”, додаје се текст, који гласи:
„и члана 9. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, бр. 59/89 и „Службени
гласник РС”, број 88/10 – др. закон),”.
Став 4. Решења о именовању Управног одбора „Староградске фондације”, брише се.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-31/17, 11. маја 2017. године
Председница
Мила Поповић, ср.
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ЧУКАРИЦА
Скупштина Градске општине Чукарица на 8. седници одржаној 27. априла 2017. године, на основу Закона о
сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр.
20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени Гласник РС”, бр. 53/97,
67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 120/2012 – одлука УС и
84/2013 – одлука УС), Одлуке о уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”,
бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15 и 61/15) и
члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/2014 – пречишћен текст) доноси
ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање погребне делатности, сахрањивање умрлих, уређење и одржавање гробља
на територији општине Чукарица, која нису Одлуком о
уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12,
44/14, 11/15 и 61/15), одређена као градска гробља.
На подручју градске општине Чукарица, гробља
одређена за сахрањивање, која нису дефинисана као градска гробља, одређује својом одлуком Скупштина Градске
општине Чукарица.
Гробља у смислу ове одлуке су: гробље у Жаркову, два
гробља у Железнику, (гробље „Тараиш” и „Алуге”), гробље у
Сремчици, два гробља у Рушњу (старо и ново гробље), три
гробља на Умци (гробље ,,Петровац” , гробље у насељу Руцка и гробље ,,Морачко Брдо”), гробље ,,Пећани”, гробље у
Великој Моштаници и гробље у Остружници.
Члан 2.
Изградња и проширење гробља врши се сагласно важећим урбанистичким плановима.
Гробље за чију изградњу, односно реконструкцију није
донет урбанистички план уређује се тако да поред простора
за сахрањивање, има доста слободних површина (путева и
стаза) за приступ гробним местима као и објеката који служе за чување посмртних остатака умрлих до сахрањивања
и испраћај посмртних остатака (мртвачнице, капеле и сл.).
Простор на гробљу намењен за сахрањивање дели се
на парцеле унутар којих се налазе гробна места. Парцеле и
гробна места морају бити нумерисана.
Члан 3.
Гробље и део гробља може се ставити ван употребе. Одлуку о томе доноси Скупштина Града Београда.
Гробље или део гробља стављено ван употребе може се
користити за друге намене сагласно важећем урбанистичком плану, по истеку рока почивања за сва гробна места или после извршеног преноса посмртних остатака из
оних гробних места за која још није истекао рок почивања
посмртних остатака.
Скупштина општине може одредити да се одређено време не може вршити сахрањивање на гробљима из члана 1.
ове одуке или деловима свих гробаља, ако утврди да за то
више нема места.
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Члан 4.
Погребну делатности на гробљима из члана 1. ове одлуке врши ЈП ,,Пословни центар Чукарица” (у даљем тексту:
Јавно предузеће) и стара се о уређењу и одржавању истих
Члан 5.
Под погребном делатношћу у смислу ове одлуке, подразумева се нарочито: одобравање покопавања посмртних
остатака умрлих на одређеном гробљу, давање гробног
места на коришћење, пренос и превоз посмртних остатака
умрлих на гробље, чуваље посмртних остатака до сахрањивања, покопавање посмртних остатака у гробно место,
одређивање времена сахране, као и друге радње које се преузимају у вези са сахрањивањем.
Под уређењем гробља у смислу ове одлуке, подразумева
се старање о унутрашњем уређењу гробља сагласно урбанистичком плану, односно условима прописаним овом одлуком.
Под одржавањем гробља, у смислу ове одлуке, подразумева се одржавање објеката (објекат за испраћај покојника
и сл.), других објеката (ограда, чесми са пратећом инсталацијом и сл), одржавање прилазних путева, стаза, зеленила
као и чистоће и уредности на гробљима.
Члан 6.
Одредбе ове одлуке примењују се и на гробља и гробове
бораца, ако законом није друкчије прописано.
Члан 7.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на
њима, старају се искључиво њихови корисници, породица
и сродници.
Сахрањивање
Члан 8.
Под сахрањивањем, у смислу ове одлуке подразумева се
покопавање посмртних остатака умрлог и друге радње које
се у том циљу предузимају.
Члан 9.
Гробље на коме ће се извршити покопавање посмртних
остатака умрлог одређује јавно предузеће и то, по правилу,
према пребивалишту умрлог у часу смрти.
Члан 10.
Посмртни остаци умрлог по утврђивању смрти, у санитарно-безбедном сандуку преносе се на гробље на коме ће
бити сахрана, а сахрањивање се може извршити најраније
по истеку 24 часа од момента настанка смрти.
Посмртни остаци умрлог се до сахране чувају на гробљу,
у посебно за то одређеној просторији, најмање на један сат
пре времена одређеног за сахрану.
Члан 11.
Сахрањивање на гробљу мора се обезбедити сваког дана
осим недеље и првог дана државног празника, у времену од
8 до 15 часова.
Коришћење гробног места
Члан 12.
Гробно место за сахрањивање посмртних остатака умрлог даје на коришћење Јавно предузеће.
Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет.
Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразумева
се гроб, гробница и место за смештај урне са пепелом кремираних посмртних остатака.
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Гробно место код прве сахране даје се на коришћење
сродницима умрлог по следећем редоследу: брачни друг
умрлог, дете умрлог, родитељи умрлог. Уколико нема наведених лица, гробно место даје се на коришћење осталим
сродницима по крви умрлог или носиоцу сахране.
Члан 13.
Гроб се даје на коришћење на време од 10 година, а гробница на време од 10 до 50 година.
Међусобна права и обавезе лица које је извршило сахрану и Јавно предузеће, утврђује се уговором у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 14.
Јавно предузеће је дужно је да води евиденцију сахрањених лица и гробних места, односно дужно је да води евиденцију парцела и гробних места са именима сахрањених
лица и датумом сахране, евиденцију о полагању урне и преносу посмртних остатака и друге евиденције.
Члан 15.
За коришћење гробног места, објеката на гробљу и услуга у вези са сахрањивањем и ексхумацијом посмртних остатака плаћа се накнада у висини коју одреди јавно предузеће,
уз сагласност надлежног органа оснивача.
Накнада за коришћење гробног места одређује се у годишњем износу и плаћа се унапред за све време коришћења
гробног места.
Члан 16.
Рок обавезног почивања посмртних остатака сахрањених је најмање 10 година од дана сахрањивања.
Члан 17.
Корисник гробног места, односно породица и сродности сахрањеног лица имају право да по истеку рока обавезног почивања продуже рок почивања, под условом да
се гробно место уредно одржава и да је плаћена накнада за
протекло време почивања.
Рок продуженог почивања посмртних остатака у гробу
износи 10 година, а у гробници 10 до 50 година, изузев ако
гробље или део гробља није стављен ван употребе.
Члан 18.
У гроб за којих није истекао рок почивања, под условом
да је од предходне сахране протекло најмање шест месеци,
може се сахранити брачни друг сахрањеног, његов сродник
по крви у првој линији, а у побочној линији до четвртог
степена закључно, као и брачни другови истих.
Члан 19.
Корисник гробног места нема право да коришћење
гробног места пренесе на друго лице.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада лицу које је оглашено за
његовог наследника, о чему ће се у смислу члана 12 став 1.
ове одлуке закључити уговор.
Ако није одређен наследник или ако је више лица
одређено за наследника ова лица су дужна да једног између
себе одреде као заједничког пуномоћника и да оверен примерак пуномоћја доставе јавном предузећу.
Члан 20.
Посмртне остатке из гробова, односно гробница након
истека рока почивања, јавно предузеће може пренети у
заједнички гроб или гробницу, ако зато постоје услови на
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гробљу, и ако након писмене опомене корисних гробних
места у остављеном року не продужи рок почивања.
Надгробне споменике и друге предмете са ових гробова,
односно гробница, јавно предузеће ће уклонити, уколико се
корисник гробног места не појави по опомени из става 1. овог
члана, о чему ће обавестити корисника и одредити рок у коме
је дужан да преузме недгробни споменик и друге уклоњене
предмете, у складу са законом и другим подзаконским актима.
У случају када се писмена опомена није могла уручити
из било којих разлога, јавно предузеће ће путем средстава
јавног информисања обавестити корисника гробог места да
поступи у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана.
Ред на гробљима
Члан 21.
На гробљу се одржава ред и потпуни мир.
Гробље је отворено за посетиоце сваки радни дан у времену које је одређено за посете.
Јавно предузеће може из нарочито оправданих разлога
привремено да забрани приступ на гробље.
За постављање, преправку и уклањање споменика и
других предмета на гробовима и гробницама, за извођење
занатских радова и других радова као и продају робе за
потребе сахрањивања и слично на гробљима, обавезно је
писмено одобрење јавно предузеће.
Члан 22.
На гробљу је забрањено: прескакати ограду, газити зелене површине, ломити, кидати цвеће и друге засаде, газити, прљати, скрнавити гробна места, наносити штету надгробним обележјима, нарушавати мир на гробљу, уводити
животиње, возити бицикле, мотоцикле и друга моторна
возила, на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увеле венце, увело цвеће и друге
предмете, остављати храну на гробним местима и другим
местима на гробљу, обављати фотографисања у виду заната,
продавати било какву робу без одобрења надлежног органа,
улазити у капелу ван одређеног времена, палити свеће на
гробном месту изван кућишта за свеће.
Забрањено је: извођење грађевинско-занатских радова без
дозволе и плаћене накнаде, монтирање жардињера, клупа,
кандила, кућишта за свеће, столова, ограда и надстрешница,
сађење око гробних места свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без дозволе јавног предузећа.
Забрањено је постављање обележја на гробним местима
који изгледом, знацима или натписом вређају патриотска,
верска, национална или друга осећања грађана.
На гробљу је забрањено постављање обележја или других ознака које нису у вези са сахрањеним лицима у гробљу.
Јавно предузеће може уклонити све додатне предмете,
објекте и засаде чије је постављање односно сађење забрањено овом одлуком и то о трошку лица које је поставило исте.
Извођачу грађевинско зантаских радова без дозволе и
плаћене накнаде, јавно предузеће може забранити рад на
гробљу.
Члан 23.
Занатски радови на гробљу, за које је прибављено одобрење јавног предузећa, и плаћена накнада могу се обављати под следећим условима: да се изводе у радне дане од
седам до 13 часова уз очување мира и достојанства гробља;
грађевински материјал на гробљу држати само најкраће
време које је неопходно за извршење радова и исто довести
у првобитно стање након завршетка радова; за превоз материјала користи само путеве и стазе који су за то одређени;
ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука,
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кости и слично морају се закопати на истом месту; ако се
приликом извођења радова нађу предмети од вредности,
морају се без одлагања предати јавном предузећу, точећа
места на водоводу морају се после употребе затворити, а
алат се не сме прати на чесми.
Извођачу занатских радова, који се не придржава одредбама овог члана, јавно предузеће може забранити рад на гробљу.
Члан 24.
Јавно предузеће дужно је да одредбе ове одлуке, које се
односе на ред на гробљима истакне на видном месту у улазу
у гробље.
Надзор
Члан 25.
Надзор над применом ове одлуке врши организациона
јединица Управе Градске општине Чукарица надлежна за
инспекцијске послове.
Средства за обављање делатности
Члан 26.
Средства за обављање делатности обезбеђују се из средстава предузећа, из цене услуге коју плаћају непосредни корисници, из накнаде за коришћење гробног места, као и из
других извора у складу са законом.
Средства за уређење, одржавање и проширење гробља
обезбеђују се из средстава предузећа, из цене услуге коју
плаћају непосредни корисници, из накнаде за коришћење
гробног места, преносом наменских средстава из буџета
као и из других извора у складу са законом.
За организовање сахрањивања и друге услуге у вези
са сахрањивањем, јавно предузеће утврђује цену услуга у
складу са законом, подзаконским актима и другим одлукама на коју сагласност даје надлежни орган оснивача.
За закуп, коришћење гробног места, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење услуга на
гробљу (одржавање путева, стаза, простора између гробних места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.)
корисник гробног места плаћа накнаду коју утврђује јавно
предузеће, на коју сагласност даје надлежни орган оснивача.
Члан 27.
Управа Градске општине Чукарица сноси трошкове сахрањивања умрлог ако не постоје сродници, односно лица која
су по важећим прописима обавезна да се о њему старају или
друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде
сахрањивања, односно која су дужна да се о томе старају.
Управа Градске општине Чукарица одлучује о трошковима сахрањивања лица из става 1., у управном поступку,
по писменом захтеву јавно предузеће које врши послове погребне делатности.
О жалби на одлуку Управе Градске општине Чукарица из
става 2. овог члана, донету у управном поступку, одлучује
Веће Градске општине Чукарица као другостепени орган.
Казнене одредбе
Члан 28.
При примени ове одлуке примењиваће се новчане казне
предвиђене за прекршај Одлуком о уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”,
број 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15 и 61/15),
Прелазне и завршне одредбе
Члан 29.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о сахрањивању и гробљима на територији општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 23/94 )

12. мај 2017.

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII - 01 број 06 - 51/17, 27. априла 2017. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 8. седници
одржаној 27. априлa 2017. године, на основу члана 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 17. став 5. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
(„Службени лист Града Београда”, број 110/16) и члана 24.
Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”,
број 61/2014 – пречишћен текст) доноси:

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНAДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА” ЗА 2017. ГОДИНУ
Утврђује се висина месечне накнаде за рад у Надзорном
одбору ЈП „Пословни центар Чукарица” у нето износу од
20.000 динара за председника Надзорног одбора и 15.000
динара за чланове Надзорног одбора.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Чукарица
XII - 01 број 06 - 51/17, 27. априла 2017. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 8. седници
одржаној 27. априла 2017. године, на основу чланa 42. став
9. и члана 46. став 9. Закона о култури („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 15. став 11. и
члана 20. став 11. Статута Културног центра „Чукарица”
број 934 од 20. децембра 2016. године доноси:

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНAДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА” ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Утврђује се висина месечне накнаде за рад у Управном
одбору Културног центра „Чукарица”:
– за председника
10.000,00 динара
– за чланове
8.000,00 динара.
2. Утврђује се висина накнаде за рад у Надзорном одбору Културног центра „Чукарица” по одржаној седници:
– за председника
8.000,00 динара
– за чланове
7.000,00 динара.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Чукарица
XII - 01 број 06 - 51/17, 27. априла 2017. године
Председник
Милан Стојић, ср.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 8. седници
одржаној 27. априла 2017. године, на основу чланa 42. став
9. и члана 46. став 9. Закона о култури („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 15. став 11. и
члана 20. став 12. Статута Културне установе „Галерија ’73”
број 159/16 од 22. децембра 2016. године доноси:

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ НАКАНДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНE УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА ’73” ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Овом одлуком одређује се висина, услови, начин исплате и накнаде за рад председника и чланова Управног и
Надзорног одбора КУ Галерија `73.
2. Висина накнаде председнику и члановима Управног
одбора утврђује се у појединачном нето износу за 2017. годину и то:
– председнику Управног одбора: 8.000,00 динара,
– члановима Управног одбора: 5.000,00 динара
Накнада се исплаћује у појединачним износима на месечном нивоу.
3. Висина накнаде председнику и члановима Надзорног
одбора утврђује се у појединачном нето износу за 2017. годину и то:
– председнику Надзорног одбора: 8.000,00 динара
– члановима Надзорног одбора: 5.000,00 динара
Накнада се исплаћује квартално, најкасније до 7. у текућем месецу којим почиње нови квартал.
4. Председнику, односно члановима одбора за неоправдано одсуствовање са седнице одбора не припада појединачна накнада за месец, односно квартал у коме је седница
одржана, а нису оправдали одсуство.
5. Средства за исплату накнада из тачке 1. ове одлуке са
припадајућим порезима и доприносима обезбеђују се финансијским планом КУ Галерија `73 за 2017. годину.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Чукарица
XII - 01 број 06 - 51/17, 27. априла 2017. године
Председник
Милан Стојић, ср.
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Текст Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу саставни је део ове одлуке.
2. У име Градске општине Младеновац, Европску повељу
о родној равноправности на локалном нивоу, потписаће
председник градске општине Младеновац.
3. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу представља основ за израду Локалног акционог
плана за родну равноправност градске општине Младеновац.
4. Задужује се Комисија за родну равноправност Градске
општине Младеновац да утврди Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност Градске општине Младеновац.
5. Примена Локалног акционог плана за родну равноправност Градске општине Младеновац финансираће се из
средстава буџета Градске општине Младеновац.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-11/18/2017, 28. априла 2017. године
Председник
Драган Вукадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
оджаној 28. априла 2017. године, на основу члана 18. Одлуке
о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10
– пречишћен текст и 38/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-БИСТЕ БОЖИДАРКИ
КИКИ ДАМЊАНОВИЋ МАРКОВИЋ
Члан 1.
Народном хероју из II светског рата, Божидарки Кики
Дамњановић – Марковић поставља се спомен биста у Младеновцу, на простору између улица Краља Александра Обреновића, Космајске и Николе Пашића, поред раније постављене бисте Милосаву Влајићу.
Члан 2.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 28. априла 2017. године, по препоруци Скупштине
Сталне конференције градова и општина, на основу члана
18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13) и члана 93. Пословника Скупштине Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 48/08), донела је

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
1. Усваја се Европска повеља о родној равноправности
на локалном нивоу, коју је 2006. године усвојио Савет европских општина и региона (ЦЕМР).

Средства за израду спомен-бисте, коју је израдила Уметничка ливница „Јеремић”, обезбедио је СУБНОР Младеновца, од прилога грађана.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Управа Градске
општине Младеновац.
Члан 4.
Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-11/19/2017, 28. априла 2017. године
Председник
Драган Вукадиновић, ср.
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ИСПРАВКА
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Програму спровођења мера техничке заштите објеката
и просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра – II фаза који је
објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 24 од 21. априла 2017. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРНИХ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЦЕЛИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, УТВРЂЕНИХ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА – II ФАЗА
У Програму спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији
града Београда, утврђених за културна добра – II фаза („Службени лист Града Београда” број 24/17), у преамбули, уместо
речи: „21. априла 2017. године” треба да стоје речи: „20. априла 2017. године”.
Из Скупштине Града Београда

12. мај 2017.
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САДРЖАЈ

Страна
Упутство о утврђивању критеријума за одабир
приоритетних објeката јавне намене за гашење
котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене – –
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења (средстава) субвенција из буџета
Града Београда за 2017. годину ЈКП „Градска чистоћа” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Београдске електране”–
Решење о давању сагласности ЈП „Градско стамбено”, Београд Данијелова 33, на Посебан програм
коришћења субвенција из буџета Града Београда за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допуна
Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за део Блока В 57 и Блок В 57a, градска
општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

3
3

3

4

Акти градских општина
СТАРИ ГРАД
Одлука о изменама и допунама Одуке о буџету
Градске општине Стари град за 2017. годину (трећи
ребаланс) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Староградске фондације”– – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора „Староградске
фондације” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора „Староградске фондације” – – – – – – –

17
17
17

ЧУКАРИЦА
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
Одлука о висини накнаде за рад председнику и
члановима Надзорног одбора ЈП „Пословни центар
Чукарица” за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о висини накнаде за рад председнику и
члановима Управног и Надзорног одбора Културног центра „Чукарица” за 2017. годину – – – – – – –
Одлука о висини накнаде за рад председнику и
члановима Управног и Надзорног одбора Културне
установе „Галерија ’73” за 2017. годину – – – – – – –

20

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о усвајању Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу – – – – – – – –
Одлука о постављању спомен-бисте Божидарке
Кике Дамњановић Марковић – – – – – – – – – – – –

21
21

Исправке
Исправка Програма спровођења мера техничке
заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда,
утврђених за културна добра – II фаза – – – – – – –

22

18

20
21

Број 27 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

12. мај 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

