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Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 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

– Шћекић Далибору, са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”.
2. Мандат новим одборницима 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 011-1-30, 3. октобра 2017. године

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштине Градске општине Звездара, пре истека времена
на који су изабрани, и то:
– Вулетић Зорану, са изборне листе Борис Тадић, Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију – Социјалдемократска странка, Либерално-демократска партија, због оставке;
– Дробњак Милану, са изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује, због оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-29, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 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, 28/15 и 8/17), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Потврђује се мандат oдборницима Скупштине Градске општине Звездара изабраном на изборима одржаним
24. априла 2016. године године, и то:
– Кузмановић мр Александри, са изборне листе Борис
Тадић, Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију – Социјалдемократска странка, Либерално демократска партија;

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), чл. 19. и 56. 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 107/16,132/16 и 28/17) у Поглављу II – Организација и делокруг рада Управе, у члану 20.
Служба за скупштинске послове, код описа послова који се
врше у Служби, поред постојећег уписује се и:
„обавља административно-техничке, оперативне и
стручне послове за потребе израде билтена, публикација и
другог информативно-пропагандног материјала за потребе
Градске општине Звездара”.
У осталом делу члан остаје непромењен.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-37, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу чл. 2. и 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11
– др. закони); чл. 28, 32. и 44. Закона о црквама и верским
заједницама („Службени гласник РС”, број 36/06); Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2015–2020:
Стратешки циљ 2 – Подршка друштвеном развоју, приоритет 2.5 – Развој културе, Мера 2.5.4 – Неговање културног наслеђа; члана 19. 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) и Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 132/16, 8/17 и 50/17), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђујe се могућност употребе средстава из
буџета ГО Звездара за 2017. годину за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских заједница на територији
општине Звездара.
Члан 2.
Средства утврђена буџетом општине за 2017. годину за
ове намене износе 800.000,00 динара са ПДВ-ом и распоређују се у оквиру Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, економска класификација 481.
Члан 3.
Средства предвиђена у буџету општине за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских
заједница предвиђена су за:
– текуће поправке и одржавање;
– пројекте адаптације;
– пројекте изградње и реконструкције;
– организовање црквених манифестација (обележавање
традиционалних годишњица) и других програма.
Члан 4.
Средства из члана 2. ове одлуке додељују се на основу јавног конкурса који расписује председник градске општине
Звездара.
Члан 5.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за односе са
верским заједницама Градске општине Звездара (у даљем
тексту: Комисија), коју решењем именује председник
општине.
Комисија има три члана.
Комисија има следеће надлежности:
– разматра пријаве на конкурс;
– врши избор програма и пројеката цркава и верских
заједница који се предлажу за;
– суфинансирање;
– предлаже председнику општине доношење решења о
расподели средстава;
– прати реализацију одобрених пројеката и програма и
наменско коришћење средстава;
– разматра извештаје о реализацији одобрених пројеката и програма цркава и верских заједница и
– председнику општине подноси годишњи извештај о
реализацији Јавног конкурса за суфинасирање пројеката и
програма цркава и верских заједница.
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Члан 6.
У року од седам дана од доношења ове одлуке Веће Градске
општине Звездара ће донети Правилник којим ће се ближе
уредити критеријуми, услови, обим, начин и поступак доделе средстава црквама и верским заједницама за реализовање
програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса, као и начин и
поступак враћања средстава уколико се утврди да се добијена
средства не користе за реализовање одобрених програма.
Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије и привреду Управе Градске општине Звездара.
Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-31, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 14. став 1.
тачка 28. и члана 19. 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) и Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 132/16, 8/17 и 50/17), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ДЕЦИ ИЗ
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком се ближе утврђујe поступак доделе новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2017. години.
Члан 2.
Градска општина Звездара додељује пакетиће деци узраста до 10 година, рођеној до 31. децембра 2007. године, из
социјално угрожених породица са пребивалиштем/боравиштем на подручју градске општине Звездара.
Члан 3.
Новогодишњи пакетићи за децу наведену у члану 2. ове
одлуке ће се додељивати у другој половини децембра 2017.
и током јануара 2018. године.
Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину, предвиђена су средства за доделу новогодишњих пакетића за децу из социјално угрожених породица у износу
од 1.200.000,00 динара за набавку и поделу 1.000 пакетића.
Пакетићи ће се додељивати само до висине средстава
планираних у буџету.
Члан 5.
Новогодишњи пакетићи ће бити додељени на основу
активне евиденције, односно спискова Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом, Повереништва за избегла и
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расељена лица, Волонетерског сервиса Звездаре, Мобилног
тима за инклузија Рома Звездаре и Градског центра за социјални рад у Београду – Одељења Звездара, а који садрже:
име и презиме детета, датум рођења, име једног од родитеља/старатеља са бројем телефона и адресу пребивалишта/
боравишта.
Члан 6.
Проверу испуњености критеријума (пребивалиште
и старост детета) и утврђивање коначне листе на основу
спискова из претходног става, обавиће Комисија за доделу новогодишњих пакетића коју ће именовати председник
општине.
Члан 7.
Председник градске општине Звездара, на основу предлога Комисије за доделу новогодишњих пакетића донеће
Решење о додели новогодишњих пакетића из буџета Градске општине Звездара.
Члан 8.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије и привреду Управе Градске општине Звездара.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења
и биће објављена у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-32, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 11. и члана
76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка); Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 105/16); члана 77. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13; 7/16 – одлука УС); члана 14. став 1. тачка 15.
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) и Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2015–2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О КРИТЕРИЈУМИМА, МЕРИЛИМА И НАЧИНУ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
САДРЖАЈ ОДЛУКЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, мерила и
начин избора пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара,
начин и поступак враћања додељених средстава, уколико се
утврди да корисници добијена средства не користе за реализацију одобрених програма и пројеката, као и друга питања
од значаја за финансирање пројеката у области културе.
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РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА
Члан 2.
По овој одлуци, Градска општина Звездара, на основу
јавног конкурса финансира и суфинансира пројекте у области културе, средствима која се опредељују Одлуком о
буџету Градске општине Звездара за сваку буџетску годину,
а која се могу користити само до висине средстава утврђених овом одлуком.
Председник градске општине Звездара најмање једном
годишње расписује јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс)
ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, чија је реализација предвиђена
у години за коју се конкурс расписује.
Уколико средства опредељена Одлуком о буџету за годину за коју се расписује јавни конкурс не буду у целости
распоређена, јавни конкурс ће бити расписан по истој процедури за нераспоређени део средстава у текућој години.
Конкурс из става 1. овог члана расписује се за сваку наредну буџетску годину најкасније 30 дана од дана усвајања
буџета за наредну годину.
Члан 3.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и
друга удружења и правна лица регистрована за обављање
делатности културе и појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) са пребивалиштем на територији градске општине Звездара, а који пројекат реализују на
територији градске општине Звездара.
Подносилац пријаве који нема статус правног лица, у
пријави доставља податке о правном лицу преко кога ће се
пројекат реализовати.
Члан 4.
Под пројектима у области културе који се финансирају
и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара, подразумевају се програми и пројекти који се односе на:
1. стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва;
2. обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа
јавности;
3. ширење и унапређивање едукације у области културе;
4. организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања, сусрета, изложби)
значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота Градске општине Звездара;
5. подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за
децу и младе у култури;
6. књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
7. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
8. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија;
9. сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балети и плес);
10. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
11. аматерско културно и уметничко стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног
културног наслеђа;
12. подстицања примене нових технологија у култури,
нарочито информационих технологија и дигитализације;
13. културно стваралаштво националних мањина;
14. културно стваралаштво особа са инвалидитетом;
15. друга питања утврђена законом као општи интерес у
области културе.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти
пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури
и циљевима и приоритетима конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
а) стручни, односно уметнички капацитети;
б) неопходни ресурси;
4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост
више извора финансирања;
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота на подручју градске општине Звездара.
Критеријуми из става 1. овог члана примењују се на
појединачне области културне делатности уз поштовање
специфичности тих области.
МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 6.
Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума утврђених у члану 5. ове oдлуке.
Оцењивање пројеката на основу критеријума из члана
5. ове oдлуке, врши посебно сваки члан комисије, за сваки
пројекат појединачно.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози
за прихватање или неприхватање пројекта.
НАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКТА
Члан 7.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни и
огласној табли Градске општине Звездара, на Порталу е-Управа, као и у најмање једном дневном штампаном медију
који излази на територији Републике Србије и порталу Еуправа
Рок за подношење пријава на конкурс из става 1. овог
члана не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања.
Члан 8.
Вредновање предлога пројеката и избор пројеката по
расписаном конкурсу врши Комисија за избор пројеката у
области културе (у даљем тексту: Комисија), коју Решењем
формира председник градске општине Звездара, за све области културних делатности.
Комисија има пет чланова.
Чланови Комисије бирају се из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, сваки члан Комисије у обавези је да потпише изјаву да нема
приватни интерес у вези са правним лицима и појединцима
који су своје пројекте пријавили на конкурс.
У случају да члан Комисије не потпише изјаву да нема
приватни интерес у вези са у вези са правним лицима и
појединцима који су своје пројекте пријавили на конкурс,
председник градске општине Звездара ће уместо тог члана
именовати друго лице за члана Комисије.
Члан 9.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Градске
општине Звездара.
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Висину накнаде за рад чланова Комисије утврђује Закључком председник градске општине Звездара, за сваку буџетску
годину, у складу са расположивим средствима у буџету.
Члан 10.
Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије, води седнице, потписује Пословник о
раду, записнике и Одлуку Комисије о избору пројеката са
износима одобрених средстава и заменика председника,
који те послове обавља у одсуству председника Комисије.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Стручне и административно-техничке послове за потребе комисије обавља Одељење за друштвене делатности.
О раду комисије води се записник.
Комисија доноси одлуку која садржи списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
Члан 11.
Комисија је дужна да, у складу са овом одлуком, имајући
у виду циљеве дефинисане Планом развоја културе Градске
општине Звездара за годину за коју се конкурс расписује и
износ расположивих средстава у буџету:
– прегледа и размотри све пристигле пријаве и приложену документацију;
– утврди испуњеност услова и критеријума предвиђених
јавним конкурсом;
– изврши оцењивање предложених пројеката тако што
ће сваки члан Комисије, на основу анализе садржаја пристиглих пријава, сваки пројекат оценити дајући од 0 до 5
бодова за сваки од 5 критеријума (сваки од пројеката може
добити од минималано – 0 бодова до максимално – 25 бодова);
– сачини ранг-листу пројеката (сабирањем оцена сваког
члана комисије за сваки предложени пројекат и израчунавањем аритметичке средине укупног збира);
– за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта;
– донесе Одлуку о избору пројеката која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава, као
и списак пројеката који нису прихваћени за финансирање/
суфинансирање.
Члан 12.
Јавни конкурс за пројекте из области културе садржи:
– области у којима ће се финансирати пројекти у култури;
– одређивање субјеката у култури који могу учествовати
на јавном конкурсу;
– услове које учесници на јавном конкурсу морају да испуне;
– процедуру и рок за подношење пријаве на јавни конкурс;
– обавезну документацију која је потребна за учешће на
јавном конкурсу;
– укупан износ средстава опредељених за реализацију
пројеката у култури;
– критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих пројеката;
– рок за доношење одлуке о избору пројеката у култури
који се финансирају из буџета градске општине Звездара;
– начин објављивања одлуке;
– обавезе учесника на јавном конкурсу чији пројекти у
култури буду изабрани;
– пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и образац за буџет пројекта), образац наративног
и образац финансијског извештаја;
– друге елементе које може садржати јавни конкурс.
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Члан 13.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном
обрасцу који је саставни део конкурсне документације,
који се може преузети са интернет-стране Градске општине
Звездара (www.zvezdara.rs) и са портала е-управе Републике
Србије (www.euprava.gov.rs)
Подносиоци пријава могу аплицирати са највише једном пријавом.
Рок за реализацију пројекта/програма је до краја године
за коју се расписује конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које
нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.
Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2) детаљaн опис пројекта;
3) детаљно разрађен буџет пројекта;
4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5) биографијa координатора пројекта и кључних стручњака.
* уколико је подносилац физичко лице потребно је доставити доказ о пребивалишту на територији градске општине Звездара (фотокопију личне карте)
Подносилац пријаве чији предлог буџета за пројекат или
програм којим аплицира прелази износ 500.000,00 динара
мора доказати да већ има искуство у управљању пројектима који су вредели исто или више колико и пројекат или
програм са којим аплицира (копије уговора за претходне
пројекте или програме).
Члан 14.
Комисија ће у року најкасније од 60 дана од завршетка конкурса донети Одлуку о избору пројеката, која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава, као и списак пројеката који нису прихваћени за
финансирање/суфинансирање и објавити је на званичној
интернет страници Градске општине Звездара, Порталу еУправа и на огласној табли градске општине Звездара и доставити је свим учесницима конкурса.
Одлука Комисије из претходног става овог члана доставља се председнику градске општине Звездара, који на основу ње доноси Решење о додели средстава.
На основу Одлуке о избору пројеката и Решења о додели средстава, председник градске општине Звездара закључује појединачне Уговоре о финансирању/суфинансирању
пројеката у култури средствима из буџета Градске општине
Звездара са сваким носиоцем пројекта.
Уговори о финансирању/суфинансирању пројеката у
култури, као и сви пројекти који су добили дотације објављују се на интернет-презентацији Градске општине Звездара и Порталу е-Управа.
Одлука о избору пројеката, Решење о додели средстава и
уговори закључени на основу њих биће поништени, уколико
се утврди да је у поступку одлучивања учествовао члан комисије који је био у сукобу интереса у односу на правно лице
и појединце који су своје пројекте пријавили на конкурс.
Члан 15.
Председник градске општине Звездара може закључивати уговоре о суфинансирању пројеката у култури и без
јавног конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати и уколико тај
пројекат испуњава најмање три критеријума утврђена у
ставу 1. члана 5. ове одлуке, с тим да се за те намене може
ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне
масе буџетских средстава за финасирање и суфинасирање
пројеката у култури, планираних Одлуком о буџету Градске
општине Звездара.

Број 72 – 5

Члан 16.
Уговор о финансирању/суфинансирању пројекта из буџета Градске општине Звездара садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив, садржину и буџет пројекта;
– укупну вредност пројекта;
– износ средстава која се додељују из буџета Градске
општине Звездара за реализацију пројекта;
– датум почетка и датум завршетка пројекта;
– права и обавезе уговорних страна;
– услове за раскид уговора пре истека времена на који је
закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен;
– начин решавања спорова;
– одрицање од одговорности за безбедност учесника у
пројекту.
Члан 17.
Корисник се обавезује да Градској општини Звездара на
предвиђеним обрасцима поднесе Извештај о реализацији
пројекта и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава у року од 15 дана по завршетку пројекта
за који су додељена средства, а најкасније до 31. децембра
текуће године.
Извештај из става 1. овог члана треба да садржи:
– наративни извештај о реализацији пројекта;
– финансијски извештај са копијама свих рачуна, уговора и друге финансијске документације којом се доказује
наменски утрошак додељених средстава по овом уговору, са
потписом овлашћеног лица Корисника и са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводи из банке).
Извештај из става 1. овог члана мора бити потписан од
стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Корисник средстава је обавезан да лицу овлашћеном у
име Градске општине Звездара омогући увид у реализацију
пројекта, што подразумева стављање на располагање свих
потребних информација, документације и образложења у
вези са пројектом. Такође, корисник средстава је у обавези
да Градској општини Звездара достави ванредни наративни
и/или финансијски извештај, када то од њега затражи Градска општина Звездара, и то у року од пет дана од дана достављања писменог захтева Градске општине Звездара.
Сви наративни и финансијски извештаји о реализацији
пројеката објављују се на интернет-презентацији Градске
општине Звездара.
Члан 18.
Са корисником средстава који не достави извештај о реализацији пројекта у предвиђеном року, или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, биће раскинут уговор и
затражен повраћај средстава, односно, корисници средстава су дужни да у буџет Градске општине Звездара врате уплаћена средства, увећана за законску камату, у року од 15
дана од дана раскида уговора о додели средстава.
Корисницима средстава из става 1. овог члана неће бити
додељена средства у наредне три године, односно, њихове
пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по
захтеву за враћање додељених средстава у буџет Градске
општине Звездара, из става 1. овог члана, Градска општина Звездара ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом за свесно кршење одредаба уговора, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Градске
општине Звездара.
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Члан 19.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије и привреду Управе Градске општине Звездара.
Члан 20.
На поједина питања која нису уређена овом одлуком
сходно ће се примењивати одредбе Закона о култури и
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.
Члан 21.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 22.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука о
начину и поступку остваривања права на доделу средстава
из буџета Градске општине Звездара опредељених за културу („Службени лист Града Београда”, бр. 46/14 и 86/14).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-33, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 38. Закона
о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 –
др. закони); Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 77. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, 7/2016 – одлука УС); члана 14. тач. 13, 15, 16,
17, 28, 29. и 35. 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 НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак суфинансирања пројеката и програма
удружења грађана средствима из буџета Градске општине
Звездара.
Градска општина Звездара, у складу са Статутом, подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју и обезбеђује услове за одржавање
културних манифестација од значаја за градску општину;
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спроводи националну стратегију за младе и акциони план
политике за младе Града; утврђује акциони план политике
за младе на подручју градске општине који је усклађен са
акционим планом за спровођење стратегије за младе Града, обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, старим лицима, као и са лицима која су суштински
у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју, стара се о остваривању, заштити
и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких
група¸ предузима мере за заштиту и унапређење животне
средине на свом подручју.
Члан 2.
По овој oдлуци, Градска општина Звездара, на основу
јавног конкурса, суфинансира/финансира пројекте и програме удружења грађана, средствима која се опредељују Одлуком о буџету Градске општине Звездара за сваку буџетску
годину.
Вредновање предлога пројеката и програма врши Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана (у
даљем тексту: Комисија), коју решењем формира председник Градске општине Звездара.
Комисија има пет чланова.
Комисија има следеће надлежности:
– доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса,
утврђује и објављује текст јавног конкурса, Пријавни образац и Образац за наративни и финансијски извештај (периодични и завршни);
– разматра пријаве на конкурс;
– врши бодовање и доноси предлог ранг-листе са бодовима предложених пројеката и програма који ће се суфинасирати средствима из буџета ГО Звездара;
– разматра приговоре и доноси Одлуку о приговорима;
– председнику општине доставља Извештај о спроведеном јавном конкурсу, са предлогом коначне листе са бодовима предложених пројеката и програма и Предлогом одлуке о избору пројеката и програма који ће се суфинансирати
из буџета Градске општине Звездара;
– прати реализацију одобрених пројеката и програма и
наменско коришћење средстава;
– разматра извештаје о реализацији одобрених пројеката и програма удружења;
– сачињава годишњи Извештај о суфинансирању/финансирању пројеката и програма удружења грађана.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, сваки
члан Комисије потписује изјаву да нема приватни интерес
у вези са удружењем организацијом цивилног друштва или
одговорним лицима из организације цивилног друштва
која се пријавила на конкурс.
У случају да члан Комисије не потпише изјаву да нема
приватни интерес у вези са удружењима или одговорним
лицима из удружења која су се пријавила на Конкурс, председник Градске општине Звездара ће уместо тог члана именовати друго лице за члана Комисије.
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља Одељење за друштвене делатности Градске
општине Звездара.
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Члан 3.
Право учешћа у расподели средстава из буџета Градске
општине Звездара имају удружења грађана која су регистрована на територији града Београда, не краће од шест
месеци, а морају бити уписана у регистар надлежног органа
у складу са законом. Пројекат и програм се мора реализовати највећим делом на подручју градске општине Звездара, с тим да корисници морају бити претежно са подручја
ГО Звездара. Једно удружење може учествовати са једним
предлогом пројекта и програма на једном конкурсу.
Прихватљиви трошкови укључују:
– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта и програма;
– tрошкове 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.
Неприхватљиви трошкови 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.
Члан 4.
Средства намењена за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана могу да се користе за реализацију
пројеката и програма из следећих области:
– заштита и промовисање људских и мањинских права;
– образовање, наука и култура;
– социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, помоћ старима, заштита лица са инвалидитетом и других осетљивих група;
– здравствена заштита и јавно здравље;
– друштвена брига о деци и програми за децу и младе;
– заштита животне средине и одрживи развој;
– хуманитарни и други програми од јавног интереса;
– и других области од непосредног интереса за грађане,
у складу са законом, Статутом града, другим прописима
Града и Статутом Градске општине Звездара.
Члан 5.
Комисија доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса за достављање пријава ради суфинансирања пројеката и
програма удружења грађана средствима из буџета Градске
општине Звездара по областима из члана 4. ове одлуке (са
текстом конкурса, Пријавним обрасцем и Обрасцем за наративни и финансијски извештај – периодични и завршни).
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсу не
искористе сва финансијска средства буџета планирана за
програме/пројекте из одређене области, јавни конкурс се
може расписати више пута. Поступак јавног конкурса у име
Градске општине Звездара оперативно спроводи Комисија.
Члан 6.
Текст конкурса садржи:
1. предмет/области јавног конкурса;
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
3. правна лица која имају право на подношење пријава;
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
5. документа која је потребно приложити уз пријаву;
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6. основна мерила и критеријуме избора;
7. јасно дефинисан систем бодовања на основу кога ће
бити утврђена коначна ранг-листа;
8. место и рок за достављање пријаве;
9. рок за доношење одлуке о избору;
10. начин објављивања одлуке;
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет-страници Градске општине
Звездара, на огласној табли Градске општине Звездара и на
Порталу е-Управа.
Члан 7.
Удружење грађана подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији. Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и програма и образац за буџет пројекта и програма);
– Фотокопију извода из Статута удружења у коме је
утврђено да се циљеви удржења остварују у области у којој
се програм реализује;
– 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);
– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат или програм тако реализује;
– уколико пројекти или програми садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним
темама и радне биографије предавача и тренера, а уколико
се пројекат или програм одвија у образовно-васпитним
установама, потребно је доставити претходну сагласност
руководиоца образовно-васпитне установе за реализацију
пројекта или програма;
– удружење чији предлог буџета за пројекат или програм којим аплицира прелази износ 500.000 динара мора
доказати да већ има искуство у управљању пројектима који
су вредели исто или више колико и пројекат или програм са
којим аплицира (копије уговора за претходне пројекте или
програме)
– потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом.
Члан 8.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Градске општине Звездара или шаље поштом на адресу:
Градска општина Звездара, Комисија за избор програма/
пројеката удружења грађана, Булевар краља Александра 77,
11000 Београд. Пријаве послате на било који други начин
(нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у
разматрање. Предња страна коверте мора садржати следеће
податке:
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ______________________
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве,
назив пројекта или програма.
Члан 9.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.
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Члан 10.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овом одлуком. Сви
пројекти и програми које су подносиоци пријава предали
ће бити процењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:
Мерила
Административна провера
Сви пројекти и програми који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из
два дела:
1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли
је поднета целокупна документација у складу са листом за
проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат или програм (предложене активности) задовољавају
критеријуме постављене у одлуци, да ли је трајање у складу
са правилима конкурса.
Техничко-финансијска провера
Техничко-финансијска провера представља процену
квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће
бити спроведена у складу са критеријумима из ове одлуке,
на начин како следи:
Критеријуми:
1. Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања,
професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката и програма (укључујући особље,
опрему и способност за вођење буџета током реализације
пројекта или програма)? Максимално пет бодова.
2. Релевантност – квалитет пројекта или програма Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији
предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана
и целовитом решавању одређеног питања? Максимално 10
бодова.
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? Максимално
пет бодова.
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? Максимално пет бодова.
3. Методологија Да ли су активности које су планиране
у пројекту или програму одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Максимално пет бодова.
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат
или програм садржи објективно мерљиве резултате активности? Максимално пет бодова.
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта или програма добро одмерени? Напомена:
уколико нема партнера, оцена ће бити 1 Максимално пет
бодова.
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? Максимално пет бодова.
4. Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене
пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Максимално пет бодова.
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? Максимално пет бодова.
5. Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени
трошак неопходан за имплементацију пројекта? Максимално пет бодова.
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери
или други донатори Максимално пет бодова.
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Максимално 5 бодова.
Максимални укупни резултат 70 бодова.
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Члан 11.
Сваком предлогу пројекта и програма Комисија ће
доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити
сачињена бодовна ранг-листа. Сваки члан Комисије је
у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге
пројекта и програма. Председник Комисије је у обавези
да предлоге пројеката и програма достави у писаном или
електронском облику свим члановима Комисије минимум два дана пре састанка на ком се разматрају предлози пројеката и програма, утврђује предлог ранг-листе са
бодовима. У случају да је већи број пројеката и програма
освојио једнак број бодова, предност ће бити дата пројектима који су освојили већи број поена под критеријумима
(1) Капацитети за управљање пројектом, (2) Релевантност
и (4) Одрживост. Такође, Комисија има дискреционо право да између два или више пројеката и програма са истим бројем бодова изабере пројекат или програм који ће
добити средства. Да би се средства уопште доделила за
одређени пројекат или програм, потребно је да исти освоји најмање 35 поена. Комисија задржава право да средства уопште не додели уколико сматра да ниједан не задовољава критеријуме.
Члан 12.
Одлука да се пријава на конкурс одбаци, или да се одбије, односно да се не одобре средства ће бити заснована на
следећим основама:
– пријава је послата након предвиђеног рока (неблаговремена);
– пријава није била комплетна или није била у складу са
наведеним административним условима;
– предлог пројекта и програма не испуњава формалне
критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису
у оквиру предмета конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања);
– предлог пројекта није био довољно релевантан или
финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве
нису били довољни, или су други предлози пројеката и програма сматрани супериорнијим у овом погледу;
– предлог пројекта или програма је сматран технички и
финансијски инфериорним у односу на одабране предлоге
пројекта;
– предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.
Члан 13.
Комисија ће у року најкасније од 60 дана од завршетка
конкурса утврдити Предлог ранг-листе са бодовима предложених пројеката и програма и исти објавити на званичној интернет-страници Градске општине Звездара, Порталу
е-Управа и на огласној табли Градске општине Звездара и
доставити свим учесницима конкурса.
На Предлог ранг-листе из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од
дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија
доноси у року од пет дана од дана његовог пријема и иста
је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању
поступка по приговорима, Комисија ће израдити Извештај
о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о
свим поднетим пријавама, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и програма Предлог одлуке о
избору пројеката и програма који ће се суфинансирати из
буџета Градске општине Звездара.
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Извештај се доставља председнику градске општине
Звездара, који ће у року од 30 дана донети Одлуку о избору
пројеката и програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара.
На основу Одлуке о избору пројеката и програма из
претходног става овог члана, председник градске општине
Звездара доноси Решење о додели средстава.
Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на огласној табли Градске општине
Звездара, Порталу е-Управа и на званичној интернет-презентацији Градске општине Звездара.
Ранг-листа коју је комисија формирала и која је настала на основу бодовања предлога пројеката и програма, биће
поништена, уколико се утврди да је у поступку одлучивања
учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на
удружење или одговорно лице из удружења.
Члан 14.
На основу Одлуке о избору пројеката и решења о додели средстава из става 4. члана 13. ове одлуке, председник
Градске општине Звездара закључује појединачне уговоре о
суфинансирању пројеката и програма средствима из буџета
Градске општине Звездара са сваким удружењем носиоцем
пројекта и програма.
Уговори о додели дотација удружењима грађана, као и
сви пројекти удружења грађана који су добили дотације
објављују се на интернет-презентацији Градске општине
Звездара и Порталу е-Управа.
Члан 15.
Уговор о суфинансирању пројекта и програма из буџета
Градске општине Звездара садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив, садржину и буџет пројекта или програма;
– укупну вредност пројекта или програма;
– износ средстава која се додељују из буџета Градске
општине Звездара за реализацију пројекта или програма;
– датум почетка и датум завршетка пројекта или програма;
– права и обавезе уговорних страна;
– услове за раскид уговора пре истека времена на који је
закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен;
– начин решавања спорова;
– одрицање од одговорности за безбедност учесника у
пројекту или програму.
Члан 16.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да Комисији достављају наративни и финансијски (периодични и
завршни извештај) о реализацији пројекта или програма
и наменском утрошку средстава, а уз завршни извештај и
копије финансијске документације о утрошку одобрених
средстава. Образац за наративни и финансијски извештај
(периодични и завршни) доноси Комисија. Рокови за достављање периодичног и завршног извештаја биће дефинисани уговором.
Корисник средстава дужан је да Комисију посебним дописом обавести о изменама везаним за садржај, термин и
начин коришћења одобрених средстава.
Уколико корисник средстава није достављао тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су одобрена средства
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ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Градске општине
Звездара врати уплаћена средства у року од 20 дана од дана
раскида уговора о додели средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по
захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Градске општине Звездара, Градска
општина Звездара ће покренути одговарајући поступак
пред надлежним судом, за свесно кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из
буџета Градске општине Звездара.
Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда
утврди да је корисник средстава буџета Градске општине
Звездара вршио злоупотребе или ненаменско коришћење
средстава, таквим удружењима и одговорним лицима удружења, по новим конкурсима и за нове пројекте и програме
не могу се додељивати средства из буџета Градске општине
Звездара у наредне три године, рачунајући од године у којој
је донета правоснажна одлука
Сви наративни и финансијски извештаји удружења о
спровођењу пројекта и програма објављују се на интернетпрезентацији Градске општине Звездара.
Члан 17.
Комисија уз помоћ стручних служби Градске општине Звездара прати и надзире реализацију пројектних активности и наменско коришћење средстава непосредним
увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене
документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта и програма и о томе сачињава извештај.
Члан 18.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије и привреду Управе Градске општине Звездара.
Члан 19.
На поједина питања која нису уређена овом одлуком
сходно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима
и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења.
Члан 20.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 21.
Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука
о начину суфинансирања удружења грађана средствима из
буџета Градске општине Звездара („Службени лист Града
Београда, бр. 46/14 и 85/15).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-34, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 77. став 1.
тачка 28. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, бр.
7/16 – одлука УС), члана 14. став 1. тачка 31. и члана 19. став
1. тачка 11. и тачка 26. 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), а у вези са
чланом 30. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Градска општина Звездара у циљу јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана градске
општине Звездара, као и информисања јавности о раду органа Градске општине Звездара и јавних предузећа чији је
оснивач, издаје билтен Градске општине Звездара.
Члан 2.
Билтен Градске општине Звездара објављује се под називом „Звездара” (у даљем тексту: „Звездара“).
Члан 3.
Билтен „Звездара” издаје се у штампаној и електронској
форми.
Члан 4.
Издавање билтена „Звездара” у целини се финансира из
средстава буџета Градске општине Звездара.
Члан 5.
Билтен „Звездара” објављује се најмање једном у два
месеца.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 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 – исправка, 40/15 и 132/16),
донела је

ИЗМЕ НУ ОДЛУКЕ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ (ПРОЗОРА) И СОБНИХ
ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ КБЦ „ЗВЕЗДАРА” XI Број 011-1-6
ОД 17. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
Врши се измена Одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних
врата за потребе КБЦ „Звездара” XI број 011-1-6 од 17.
фебруара 2017. године, тако што се у члану 1. речи „неурологију и геријатрију” мењају речима „неурологију, геријатрију и гинекологију и акушерство”.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата
за потребе КБЦ „Звездара” XI број 011-1-6 од 17. фебруара
2017. године остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова измена одлуке ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-35, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Члан 6.
Билтен „Звездара” је бесплатна публикација.
Члан 7.
Веће Градске општине Звездара одлучује о тиражу и даје
сагласност на изглед и садржину билтена „Звездара”.
Члан 8.
Стручне, техничке и организационе послове у вези са
издавањем билтена „Звездара” обављаће ораганизациона
јединица Управе Градске општине Звездара која је задужена
за послове информисања.
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању, издавању и финансирању листа Општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 8/96, 10/97 и 22/00).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-36, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници
одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 127.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, бр. 7/16
– одлука УС), чл. 19. и 93. 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
Одлуке Уставног суда број IУО-390/2017 („Службени
лист Града Београда”, број 57/17), донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Разрешавају се председник и чланови Савета месних
заједница, пре истека времена на који су изабрани, и то:
1. „Вуков споменик”,
2. „Стеван Синђелић”,
3. „Ново Миријево”,
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4. „Северни булевар”,
5. „Булбулдер”,
6. „Смедеревски ђерам”,
7. „Славујев поток”,
8. „Липов лад”,
9. „Звездара”,
10. „Врачарско поље”,
11. „Зелено брдо”,
12. „Ћирило и Методије”,
13. „Миријево”,
14. „Мали Мокри Луг”,
15. „Велики Мокри Луг”,
16. „Војвода Путник”,
17. „Војвода Мишић”.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 59. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члан 60. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”, број 94/16), члана 51. Статута Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града
Београда”, број 107/16) и члана 19. 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

РЕШЕЊЕ

Члан 2.
Овлашћује се Веће Градске општине Звездара да именује
привремене савете месних заједница наведених у члану 1.
ове одлуке, као и да актом о именовању савета одреди број,
састав, задатке и мандат чланова привремених савета.
Овлашћује се Веће Градске општине Звездара да у року
од три месеци од дана ступања на снагу ове одлуке утврди
предлог нове одлуке о месним заједницама на територији
градске општине Звездара, којом ће се нарочито уредити:
број, назив и подручја месних заједница; органи, односно
број чланова и поступак избора и друга питања од значаја
за рад месних заједница и да достави Скупштини Градске
општине Звездара на разматрање и усвајање.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.
ГОДИНУ, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ОЛИМП–ЗВЕЗДАРА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара”, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа Спортски центар „Олимп–Звездара”, број 591-2 од 25. септембра 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-39, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-40, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 3. октобра 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, 28/15 и 8/17), донела је

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 43. 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
и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – и др. закони) и члана 24. тачка 2. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
19/14 – пречишћени текст и 73/14), на предлог Већа Градске општине Обреновац, са седнице одржане 27. септембра
2017. године, донела је

Ч Е ТВР ТУ ИЗМЕ НУ OДЛУК Е
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017.
ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Бира се за члана Већа Градске општине Звездара Ђукић Срђан, на 30% радног времена.
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 011-1-38, 3. октобра 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Oдлуке о буџету Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 133/16, 9/17, 29/17 и
52/17) мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Обреновац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет)
састојe се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.547.732.101
1.539.182.101
8.550.000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
у динарима

2

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

1.663.231.113
1.629.858.294

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

3. октобар 2017.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

33.372.819
-115.499.012

у динарима

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

-115.499.012

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Ек.
кл.
1

Примања од продаје финансијске имовине

4

Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

135.239.012

Издаци за отплату главнице дуга

19.740.000

Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

115.499.012

”
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
1
2
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
1 Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на приход од самосталних делатности –
паушал
Порез на приход од самосталних делатности самоопорезивање
Порез на зараде
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на
мот. возилима и пл. објектима
Порез на добра и услуге
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од градова у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери од Републике
1.2. Изворни приходи
Порез на имовину
Порез на имовину обвезника који не воде
пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне
књиге
Накнада за коришћење грађев. земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Комуналне таксе
Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО
Административне таксе
Мандатне казне
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити приходи
2 Примања од продаје нефинансијске имовине
3 Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања
II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
1 Вишак прихода

ОПИС

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИ- БУЏЕТ 2017
КАЦИЈА
3
4
1.547.732.101
7
1.539.182.101
7
1.062.736.830
711
421.013.764
711122
25.000.000
711123
711111
713
713311
713421

30.783.298
365.230.466
47.000.000
8.000.000
22.000.000

713423

17.000.000

714
714549

559.850.000
559.850.000

733
733157

34.873.066
6.331.070

733154
7
713
713121

28.541.996
476.445.271
342.205.351
155.171.922

713122

187.033.429

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4.000.000
50.800.350
33.338.570
17.000.000
3.000.000
11.000.000
7.000.000
2.500.000
101.000

745151
8
9

5.500.000
8.550.000

135.239.012
135.239.012
1.682.971.113

Структура
у%

3

4

1.629.858.294

96,84

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

160.973.252

9,56

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/

126.287.500

7,50

412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима

23.180.000

1,38

5.221.948

0,31

415 Накнаде трошкова за запослене

4.695.000

0,28

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1.588.804

0,09

371.903.490

22,10

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

39.405.833

2,34

2.217.000

0,13

74.606.016

4,43

221.563.577

13,17

425 Текуће поправке и одржавање

11.843.794

0,70

426 Материјал

22.267.270

1,32

44 ОТПЛАТА КАМАТА

2.856.980

0,17

441 Отплата домаћих камата

2.840.000

0,17

424 Специјализоване услуге

444 Пратећи трошкови задуживања

16.980

0,00

45 СУБВЕНЦИЈЕ

867.932.016

51,57

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

867.684.614

51,56

247.402

0,01

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

69.241.332

4,11

463 Трансфери осталим нивоима власти

37.515.563

2,23

2.047.315

0,12

454 Субвенције приватним предузећима

464 Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
465 Остале дотације и трансфери

29.678.454

1,76

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА

124.220.912

7,38

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

124.220.912

7,38

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

31.882.120

1,89

481 Дотације невладиним организацијама

29.645.870

1,76

250.000

0,01

482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењима судова

261.000

0,02

1.725.250

0,10

49 РЕЗЕРВЕ

848.192

0,05

499 Средства резерве

848.192

0,05

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти

741534
742152
7145
7161
7415
742351
742251
743353
744151

Укупна
средства

512 Машине и опрема
514 Култивисана имовина
515 Нематеријална имовина
6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

33.372.819

1,98

33.372.819

1,98

8.006.591

0,48

24.226.998

1,44

25.000
1.114.230

0,07

19.740.000

1,17

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

19.740.000

1,17

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

19.740.000

1,17

1.682.971.113

100,00

УКУПНО

”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 115.499.012 динара и
отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу од 19.740.000 динара планирано је да се обезбеде из
вишка прихода у износу од 135.239.012 динарa.”

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Издаци буџета, по функционалној класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:

1
436
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2

3

Остала енергија

23.000.000

4
1,37

451

Друмски саобраћај

107.348.759

6,38

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

443.789.834

26,37

510

Управљање отпадом

147.737.152

8,78

520

Управљање отпадним водама

76.811.160

4,56

530

Смањење загађености

2.362.600

0,14

Функц.
класиф.

ФУНКЦИЈА

Укупна
средства

Структура
%

1

2

3

4

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

116.032.732

6,89

3,29

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

100.846.190

5,99

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

454.564.005

27,01

620

Развој заједнице

255.265.018

15,17

630

Водоснабдевање

60.403.157

3,59

640

Улична расвета

138.895.830

8,25

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

55.372.533

010

Болест и инвалидност

060

Становање

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

090

Социјална заштита некласификована
на другом месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

170

Трансакције јавног дуга

22.580.000

200

ОДБРАНА

17.192.000

220

Цивилна одбрана

17.192.000

1,02

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

7.640.000

330

Судови

7.640.000

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

144.826.815

8,61

412

Општи послови по питању рада

4.945.252

0,29

421

Пољопривреда

9.532.804

0,57

600.000

0,04

3.464.823

0,21

49.627.210

2,95

1.680.500

0,10

700

ЗДРАВСТВО

4.955.045

0,29

380.710.566

22,62

722

Специјализоване медицинске услуге

2.709.730

0,16

68.942.000

4,10

760

Здравство некласификовано на другом месту

2.245.315

0,13

848.192

0,05

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

121.746.081

7,23

263.962.433

15,68

810

Услуга рекреације и спорта

85.324.777

5,07

24.377.941

1,45

820

Услуга културе

20.020.851

1,19

830

Услуге емитовања и издаваштва

14.285.454

0,85

1,34

840

Верске и остале услуге заједнице

1,02

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

0,45

900

0,45

912
980

Образовање некласификовано на другом месту

400.000

0,02

1.714.999

0,10

ОБРАЗОВАЊЕ

52.174.234

3,10

Основно образовање

47.600.219

2,83

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4.574.015
1.682.971.113

0,27
100,00

”
Члан 5.

Глава

2

3

1
1

4

Назив директног буџетског корисника

4
Управа градске општине Обреновац

Укупно:

Ставка

Раздео

Редни број

Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу.
Износ
Назив капиталног пројекта

5

6

2017

2018

2019

7

9

10

1

Набавка булдозера на лизинг

4.000.000

2

Набавка комуналне опреме

62.000.000

20.000.000

3

Санација и реконструкција постројења за прераду воде

7.364.000

7.300.000

1.000.000

4

Изградња водоводне мреже и хидротехничких објеката

21.976.660

65.000.000

62.000.000

5

Санација и реконструкција водоводне мреже

13.058.333

37.500.000

40.625.000

6

Изградња мреже фекалне канализације и ФЦС

4.518.000

18.750.000

23.125.000

7

Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

34.854.328

8

Санација изворишта Вић Баре

10.475.000

36.508.000

17.125.000

9

Реконструкција канализационе мреже

9.217.537

2.000.000

10

Електронска седница

11

Реконструкција и адаптација објекта Стара бања

12

20.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

45.450.000

10.000.000

10.000.000

Реконструкција и адаптација објекта Стара општина

8.780.000

30.000.000

30.000.000

13

Прибављање земљишта за проширење гробља по МЗ

200.000

10.000.000

10.000.000

14

Уређење локације Бањска комплекса

27.405.000

40.000.000

24.000.000

15

Набавка радних машина

6.500.000

15.000.000

15.000.000

16

Изградња објекта СПА центра

40.000.000

45.000.000

17

Набавка и уградња мобилијара

18

Набавка садница, садња и иницијална нега

19

Набавка кабине за трактор

20

Набавка трактора са пратећом механизацијом

21

Набака хидрауличне даске за чишћење снега

460.000

21

Набавка видео надзора

500.000

22

Набљавка и постављање прелаза преко канала у Арборетуму

23

Уређење новог паркинг простора код Дома војске

24

Проширење система даљинског грејањаТП З24 и БП ТП

342.058.000

307.875.000

11.484.617
8.388.000
770.000
3.000.000

700.000
2.500.000
23.000.000
312.601.475

Број 72 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

Поред наведених пројеката у 2017. години према планским документима Града Београда за 2017. годину, у Грaдској
општини Обреновац, планирани су следећи пројекти:
– реконструкција улице Ђачког батаљона у Обреновцу – 90.000.000,00 динара;
– изградња дела мреже кишне канализације у Обреновцу – 75.000.000,00 динара;
– решавање имовинско правних односа на реализацији пројекта Тамнавска IV фаза – 15.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже на потезу Црна тачка – Бошњаци – 30.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже Јужни крак – 66.000.000,00 динара.”
Члан 6.

Шифра
Програм

Програмска
активност/
пројекат

1

2

1101

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

Укупна средства

4

Структура
у%

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

5

6

54.114.573

3,22

Mирослав Чучковић

100.000

0,01

Mилан Марошанин

1101-1001

ПРОЈЕКАТ – Уређење Баричке реке

1101-1002

ПРОЈЕКАТ – Уређење Спојног канала

1.500.000

0,09

Mилан Марошанин

1101-1003

ПРОЈЕКАТ – Уклањање Базне хемије

12.800.000

0,76

Mилан Марошанин

4.700.000

0,28

Mилан Марошанин

800.000

0,05

Mилан Марошанин

400.000

0,02

Милорад Косановић

27.405.000

1,63

Mилан Марошанин

1101-1004

ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних површина

1101-1005

ПРОЈЕКАТ – Уређење парка између насеља Сава и Ројковац

1101-1007

ПРОЈЕКАТ-Уклањање бесправно подигнутих и небезбедних објеката

1101-1010

ПРОЈЕКАТ-Уређење локације Бањског комплекса

1101-1011

ПРОЈЕКАТ-Уређење канала Купинац

520.000

0,03

Mилан Марошанин

1101-1012

ПРОЈЕКАТ-Уређење сливних подручја

2.100.000

0,12

Mилан Марошанин

1101-1013

ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање

1.739.573

0,10

Mирослав Чучковић

1101-1014

ПРОЈЕКАТ-Уређење каналске мреже у Пољанама

2.050.000

0,12

Mирослав Чучковић

Програм 2. Комунална делатност

508.143.645

30,19

Mирослав Чучковић

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање/одржавање јавним осветљењем

109.557.480

6,51

Mилан Марошанин

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање јавних зелених површина

104.479.808

6,21

Зоран Лапчевић

1102

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Одржавање чистоће на површинама јавне намене

80.000.000

4,75

Зоран Лапчевић

1102-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Остале комуналне услуге

12.054.850

0,72

Славко Берић

1102-1001

ПРОЈЕКАТ-Изградња мреже јавног осветљења

28.601.320

1,70

Mилан Марошанин

1102-1002

ПРОЈЕКАТ – Изградња НН мреже

737.030

0,04

Mилан Марошанин

1102-1003

ПРОЈЕКАТ -Проширење гробаља по МЗ

400.000

0,02

Mилан Марошанин

1102-1004

ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање

25.450.000

1,51

Mилан Марошанин

1102-1005

ПРОЈЕКАТ -Санација изворишта Вић баре

10.475.000

0,62

Бранко Матић

1102-1006

ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција постројења за прераду воде

14.893.164

0,88

Бранко Матић

1102-1007

ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција водоводне мреже

13.058.333

0,78

Бранко Матић

1102-1008

ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже

21.976.660

1,31

Бранко Матић

1102-1009

ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина

500.000

0,03

Mилан Марошанин

1102-1010

ПРОЈЕКАТ – Набавка комуналне опреме

62.000.000

3,68

Зоран Лапчевић

1102-1011

ПРОЈЕКАТ – Проширење система даљинског грејања – ТП З24 и ТП БП17

23.000.000

1,37

Борис Ивковић

1102-1012

ПРОЈЕКАТ – Суб.прикљ.грађ. МЗ Дражевац и МЗ Конатице на вод.мрежу

960.000

0,06

Бранко Матић

4.945.252

0,29

Предраг Јовановић

1501

Програм 3. Локални економски развој
1501-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере активне политике запошљавања

247.402

0,01

Предраг Јовановић

1501-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подстицаји за развој предузетништва

4.697.850

0,28

Предраг Јовановић

Програм 5.Пољопривреда и рурални развој

9.532.804

0,57

Александар Богићевић

0101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Мере подршке руралном развоју

5.900.000

0,35

Александар Богићевић

0101

0101-1004
0401

ПРОЈЕКАТ – Информативне активности:сајмови, изложбе, маниф.
Програм 6. Заштита животне средине

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине

0401-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине

3.632.804

0,22

Александар Богићевић

185.255.176

11,01

Мирослав Чучковић

36.947.579

2,20

Славко Берић

2.362.600

0,14

Славко Берић
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5

6

0401-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада

0401-1001

ПРОЈЕКАТ – Регионални центар за управљање отпадом

1.737.152

0,10

Милорад Митровић

0401-1002

ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста кроз
еколошке школе и кампове

28.591.000

1,70

Олга Миросављевић

0401-1005

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска

34.854.328

2,07

Бранко Матић

0401-1006

ПРОЈЕКАТ-Набавка булдозера на лизинг

4.000.000

0,24

Зоран Лапчевић

0401-1007

ПРОЈЕКАТ-Санација и реконструкција канализационе мреже

0401-1008

ПРОЈЕКАТ-Изградња фекалне канализације и ФЦС

0401-1009

ПРОЈЕКАТ-Повезивање прикључака на канализациону мрежу

0401-1010

ПРОЈЕКАТ-Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних зелених
површина

0401-1011

ПРОЈЕКАТ-Уређење слободних јавних површина

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

6.552.924

0,39

Славко Берић

23.000.000

1,37

Бранко Матић

5.000.000

0,30

Зоран Лапчевић

11.161.370

0,66

Бранко Матић

4.518.000

0,27

Бранко Матић

3.277.462

0,19

Бранко Матић

9.538.761

0,57

Славко Берић

13.714.000

0,81

Славко Берић

237.811.366

14,13

Милан Марошанин

82.254.759

4,89

Милан Марошанин

0701-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање јавним паркиралиштима

9.000.000

0,53

Славиша Перовић

0701-1001

ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе

9.654.000

0,57

Милан Марошанин

0701-1003

ПРОЈЕКАТ – Изградња градских улица

1.240.000

0,07

Милан Марошанин

0701-1004

ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају

5.200.000

0,31

Мирко Вранешевић

0701-1005

ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње и
одржавање добара у општој употреби

130.462.607

7,75

Милан Марошанин

48.574.234

2,89

Драган Блажић

2002

Програм 9. Основно образовање
2002-1001

ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај ученика

1.920.000

0,11

Драган Блажић

2002-1002

ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ

3.700.000

0,22

Драган Блажић

27.000.000

1,60

Драган Блажић

100.000

0,01

Драган Блажић

2002-1003

ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика

2002-1005

ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

2002-1008

ПРОЈЕКАТ – Такмичење шта знаш о саобраћају

2002-1009

ПРОЈЕКАТ – Награде ђацима генерације

2002-1012

ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора

2002-1013

ПРОЈЕКАТ – Међународна просветна сарадња

2002-1015

ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале Грабовац

99.984

0,01

Мирко Вранешевић

130.000

0,01

Драган Блажић

74.015

0,00

Олга Миросављевић

650.000

0,04

Олга Миросављевић

14.340.235

0,85

Милан Марошанин

2002-1017

ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима

140.000

0,01

Олга Миросављевић

2002-1018

ПРОЈЕКАТ – Организовање Светосавског бала

120.000

0,01

Олга Миросављевић

2002-1020

ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале у Скели

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита
0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Социјалне помоћи

0901-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Прихватилишта и друге врсте смештаја

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Подршка социо-хуманитарним оганизацијама

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Подршка реализацији програма Црвеног крста

0901-1001

ПРОЈЕКАТ – Фонд Иван Батинић

0901-1007

ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

300.000

0,02

Милан Марошанин

51.907.710

3,08

Мирослав Чучковић

3.079.991

0,18

Драган Младеновић

17.000.000

1,01

Александар Пантелић

500.000

0,03

Александар Пантелић

3.312.686

0,20

Драган Младеновић

100.000

0,01

Др Обрад Исаиловић

1.680.500

0,10

Др Обрад Исаиловић

20.358.670

1,21

Драган Младеновић

ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности

1.000.000

0,06

Драган Младеновић

0901-1010

ПРОЈЕКАТ – Коришћење објеката ВК Забрежје и касарне Б. Марковић после мајске
поплаве

4.825.863

0,29

Мирослав Чучковић

0901-1011

ПРОЈЕКАТ – Геронтолошки центар Обреновац – изградња капеле

50.000

0,00

Мирослав Чучковић

Програм 12. Здравствена заштита

4.955.045

0,29

Др Обрад Исаиловић

1801-1001

ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља

2.047.315

0,12

Др Обрад Исаиловић

1801-1004

ПРОЈЕКАТ – Градски завод за плућне болести и туберкулозу

2.709.730

0,16

Др Обрад Исаиловић

1801-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење активности из области друштвене бриге за
јавно здравље

198.000

0,01

Др Обрад Исаиловић

0901-1008

ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица

0901-1009

1801
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Програм 13. Развој културе и информисање
1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Унапређење система очувања и представљања културно
истор.наслеђа

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

1201-1001

ПРОЈЕКАТ– Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане

5

6

43.616.305

2,59

Зоран Ћорломановић

2.275.000

0,14

Зоран Ћорломановић

530.000

0,03

Зоран Ћорломановић

14.285.454

0,85

Мирослав Чучковић

3.660.000

0,22

Зоран Ћорломановић

1201-1003

ПРОЈЕКАТ– Реализација посебног годишњег програма културних манифестација

9.312.992

0,55

Иван Јегоровић

1201-1007

ПРОЈЕКАТ– Реконструкција објекта старе општине

8.780.000

0,52

Милан Марошанин

1201-1008

ПРОЈЕКАТ– Израда стратегије културног развоја општине

600.000

0,04

Зоран Ћорломановић

1201-1009

ПРОЈЕКАТ– Уређење археолошког налазишта – Црквине у Стублинама

150.000

0,01

Зоран Ћорломановић

1201-1010

ПРОЈЕКАТ– Куповина Дома културе у МЗ Љубинић

3.022.859

0,18

Мирослав Чучковић

1201-1012

ПРОЈЕКАТ– Упознавање историјских и туристичких знаменитости Србије

1.000.000

0,06

Мирослав Чучковић

1301

90.831.683

5,40

Милош Станојевић

1301-0001

Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима
и савезима

8.747.580

0,52

Милош Станојевић

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење омладинске политике

4.321.907

0,26

Милош Станојевић

1301-1001

ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста

48.362.000

2,87

Милош Станојевић

1301-1003

ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац

825.600

0,05

Иван Јегоровић

17.949.597

1,07

Иван Јегоровић

2.440.000

0,14

Милош Станојевић

1301-1004

ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма спортских манифестација

1301-1005

ПРОЈЕКАТ – Асистент у настави

1301-1006

ПРОЈЕКАТ – Позорница за младе

1.184.999

0,07

Милош Станојевић

1301-1007

ПРОЈЕКАТ – Санација стадиона ФК Раднички

7.000.000

0,42

Мирослав Чучковић

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

374.341.320

22,24

Мирослав Чучковић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

220.222.595

13,09

Мирослав Чучковић

0602
0602-0001
0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање месних заједница

15.943.687

0,95

Радован Манојловић

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга

22.580.000

1,34

Мирослав Чучковић

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско јавно правобранилаштво

7.640.000

0,45

Зорица Цупара

0602-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање националних савета националних
мањина

300.000

0,02

Милорад Јанковић

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва

848.192

0,05

Мирослав Чучковић

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање у ванредним ситуацијама

0602-1001

ПРОЈЕКАТ – Студентске награде

510.000

0,03

Мирослав Чучковић

3.600.000

0,21

Олга Миросављевић

36.737.411

2,18

Мирослав Чучковић

387.994

0,02

Зоран Ћорломановић

0602-1002

ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ

0602-1009

ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума

0602-1010

ПРОЈЕКАТ – Избори

3.812.347

0,23

Милорад Косановић

0602-1012

ПРОЈЕКАТ – Одржавање зграде Хелп

3.851.844

0,23

Милорад Косановић

0602-1016

ПРОЈЕКАТ – Обнова оштећених породичних стамбених објеката

1.725.250

0,10

Александар Пантелић

0602-1020

ПРОЈЕКАТ – Организација научне стручне конференције

1.100.000

0,07

Мирослав Чучковић

0602-1023

ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора

39.500.000

2,35

Петар Петровић

0602-1024

ПРОЈЕКАТ – Интегрисани систем техничке заштите

15.582.000

0,93

Мирослав Чучковић

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

68.942.000

4,10

Мирослав Чучковић

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине

28.450.000

1,69

Мирко Вранешевић

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа

34.492.000

2,05

Мирослав Чучковић

2101-1001

ПРОЈЕКАТ – Електронска седница

6.000.000

0,36

Мирослав Чучковић

УКУПНО:

1.682.971.113 100,00

”
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Текућа буџетска резерва за 2017. годину износи 848.192 динара.”

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 17

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.682.971.113 динара, финансирани
из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима:

Број 72 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 19

Број 72 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 21

Број 72 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 23

Број 72 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 25

Број 72 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 27

Број 72 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 29

Број 72 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 31

Број 72 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 33

Број 72 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 35

Број 72 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 37

Број 72 – 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 39

Број 72 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 72 – 41

Број 72 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

3. октобар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета за jaвну потрошњу у износу од
1.504.208.035 динара повећавају се за износ средстава која се
из буџета Града преносе градским општинама за финансирање капиталних издатака, а на основу акта Већа Града Београда за реализацију достављеног програма градске општине.”
Члан 10.
Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 848.192
динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник
градске општине, на предлог Одељења, а по прибављеном
мишљењу Већа градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе
за које се у току године покаже да планиране апропријације
нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена’’.
Члан 11.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и доставити Секретеријату за финансије града Београда.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 400-5, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 20. став 3. Закона о јавној својини („Службени глсник
РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 108/16) и члана 24. тачкa 26. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је

ОД Л У КУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивaчког акта Јавног предузећа
„Пословни простор”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16 и 133/16) у члану 13, тачки I – зидани пословни простор, бришу се подтачке 3, 9, 12, 13, 22.
са обе алинеје 23, алинеја три подтачке 42. и подтачка 43.
Истовремено се у подтачци 42. речи „481,12 m²” замењују
речима: „325,96 m²”, а алинеја четири постаје алинеја три.

Број 72 – 43

У истом члану и тачци, иза подтачке 35 додаје се подтачка 35а која гласи:
„35а. Милоша Обреновића 189а, објекат у изградњи
нето површине 1005,97 m²”.
У истом члану, тачки III – пословни простор по месним
заједницама, подтачка 3, Месна заједница Дражевац, врши
се допуна друге алинеје тако што се иза речи: „25,00 m²” додају речи: „са подрумском просторијом површине 23,86 m²”.
У истом члану, тачки III – пословни простор по месним
заједницама, подтачка 8, Месна заједница Мислођин, врши се
допуна тако што се иза треће алинеје додаје нова алинеја и гласи:
„– Пословни простор површине 50,00 m²”.
Члан 2.
У истој одлуци, члану 12. ставу 4, члану 13. став 6. и члану 49. став 1, речи: „Скупштинама станара зграда” замењују
се речима: „овлашћеним лицима Стамбених заједница или
професионалним управницима”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-148, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. октобра 2017. године на основу члана 5. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) чл.
2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11 и 104/16), члана 24. тачке 26. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”,
бр.19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 85/16) члан 9. став 1. мења се и гаси:
„Седиште предузећа је у Обреновцу, Војводе Мишића 192”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-151, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Број 72 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2017.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 26. став 1. тачка
3) Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 24.
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), разматрајући
захтев Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца бр. 6322 од 22. септембра 2017. године за давање сагласности на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ИСКОРИШЋАВАЊА
ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕПОНИЈСКОГ ГАСА ДЕПОНИЈЕ „ГРЕБАЧА”, ЈКП „ОБРЕНОВАЦ”
1. Даје се сагласност на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства искоришћења потенцијала депонијског гаса депоније „Гребача”, ЈКП „Обреновац”, по моделу јавно-приватног партнерства, без елемената концесије, са којим се сагласио
Надзорни одбор ЈКП „Обреновац” Одлуком НО бр. 28-5/2017 од 22. септембра 2017. године, а на који је дато мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство бр. 101/2017 од 31. августа 2017. године.
2. Пројектни тим Јавно комуналног предузећа „Обреновац” пратиће реализацију пројекта из тачке 1. ове одлуке и обављати фукцију конкурсне комисије која ће спровести поступак јавне набавке за одабир понуђача, приватног партнера,
односно економски најповољније понуде.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-145, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. октобра 2017. године, разматрајући предлог Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац по одлуци НО бр. XXIII-4/2017 од 19. септембра 2017. године,
на основу члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14), а имајући у виду одредбе члана 69. става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16), члана 29. става 1. тачке 11. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), и члана 34. става 1. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом
у граду Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 29/14 и 19/17), донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ МАШИНСКОГ ДЕЛА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2017/2018. ГОДИНЕ
1. Скупштина Градске општине Обреновац је сагласна са предлогом Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топловод”, Обреновац датим одлуком НО XXIII-4/2017 од 19. септембра 2017. године и одобрава овом предузећу да и у
грејној сезони 2017/2018. године настави одржавање машинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у топлотним подстаницама, односно предајним станицама, у складу са прописима.
2. Реализацију ове одлуке пратиће Веће Градске општине Обреновац и Управа Градске општине Обреновац – Одељење
за урбанизам и комунално грађевинске послове.
3. Одлука се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Топловод” Обреновац, Већу градске општине, Одељењу за
урбанизам и комунално грађевинске послове Управе градске општине Обреновац и архиви.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-146, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. октобра 2017. године, на основу члана 69. став 1. тачка
9. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 9. став 2. и члана 27. став 1. тачка
1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац („Службени лист Града
Београда”, број 85/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац бр. 2078 од 19. септембра 2017. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора предузећа о промени седишта предузећа, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац коју је
донео Надзорни одбор овог предузећа 19. септембра 2017. године под бројем 2071.
Одлука из става 1. саставни је део овог решења.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-150, 3. октобра 2017. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 9. став 2. и члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 85/16), члана 3. став 4. и члана 28. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац дел. бр.
4744 од 20. октобра 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 103/16), Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис”,
Обреновац, на седници одржаној 19. септембра 2017. године, донео је

ОДЛУКУ
1. Да се промени седиште ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац са адресе Милоша Обреновића 135а и исто буде на новој
адреси у Обреновцу, у Улици војводе Мишића 192.
2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Одлуку доставити АПР-у ради промене података у регистру.
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац
Број 2071, 19. септембра 2017. године
Председник
Милан Стојић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборницима
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи
Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских
заједница у 2017. години – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели новогодишњих пакетића деци
из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2017. години – – – – – – – –
Одлука о критеријумима, мерилима и начину за
избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о начину суфинансирања пројеката и
програма удружења грађана средствима из буџета
Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издавању билтена Градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Измена Одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних
врата за потребе КБЦ „Звездара” XI број 011-1-6 од
17. фебруара 2017. године – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
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2
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Страна
Одлука о разрешењу председника и чланова савета месних заједница Градске општине Звездара – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2017.
годину Јавног предузећа Спортски центар „Олимп
– Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2017. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о трећој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о првој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства искоришћавања
потенцијала депонијског гаса депоније „Гребача”
ЈКП „Обреновац” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одржавању машинског дела кућних
грејних инсталација у грејној сезони 2017/2018. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац са Одлуком – – – – – – – –
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43
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44
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„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
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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.
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