
Градоначелник града Београда, 17. марта 2016. године, 
на основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
– др. закон,  72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС), чл. 
64–67. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), и 
члана 52. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у складу са Програ-
мом заштите животне средине („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 72/15), Одлуком о буџету Града Београда за 
2016. годину („Службени лист Града Београда”, број 81/15) 
и Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине Града Београда („Службени лист Града Бео-
града” број 61/09), доноси

ПР ОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 

2016. ГОДИНУ

I
Овим програмом утврђује се обим, расподела и ко-

ришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Београда за 2016. годину намењених за реа-
лизацију планова, програма, пројеката и других активности 
у области заштите и унапређења животне средине на тери-
торији Београда у 2016. години.

Средства Буџетског фонда за заштиту животне среди-
не Града Београда за 2016. године планирана су Одлуком о 
буџету Града Београда за 2016. годину („Службени лист Гра-
да Београда”, број 81/15), у оквиру раздела 09 – Секретари-
јат за заштиту животне средине, глава 09.1 – Буџетски фонд 
за заштиту животне средине и то:

– извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције: 
510 –Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540 
– Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 
– Заштита животне средине – истраживање и развој, у из-
носу од 1.415.655.000,00 динара;

– извор финансирања 13 – нераспоређени вишак при-
хода из претходних година, функције: 510 – Управљање от-
падом; 530 – Смањење загађености; 540 – Заштита биљног 
и животињског света и крајолика и 550 – заштита животне 
средине – истраживање и развој у износу од 396.240.922,00 
динара.

II
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу 

са ближом наменом утврђеном Финансијским планом при-
хода и расхода Секретаријата за заштиту животне средине 
за 2016. годину, за финансирање:
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бр.

НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

1. 424611 – Услуге очувања животне средине
Планирани износ: 15.000.000,00 динара
1. Студија оправданости са идејним пројектом изградње терминала за от-
падне материје са пловила на подручју Београда
Студијa оправданости са идејним пројектом изградње терминала за отпад-
не материје са пловила на подручју Београда се врши у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о управљању отпадом („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) као и Правилником о садржини и обиму 
претходних радова, претходне студије оправданости и студије оправданости 
(„Службени гласник РС”, број 1/12). 
Студијом оправданости одређује се нарочито просторна, еколошка, друштве-
на, финансијска, тржишна и економска оправданост инвестиције за изабра-
но решење, разрађено идејним пројектом, на основу којег се доноси одлука 
о оправданости улагања и покретању поступка за издавање одобрења за из-
градњу терминала за отпадне материје са пловила на подручју Београда.

2. 424911 – Остале специјализоване услуге
Планирана средства: 57.991.520,00
1. Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и пре-
венције настанка нових депонија на територији Града Београда
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Фонд 
за заштиту животне средине и Град Београд закључили су 10. маја 2011. го-
дине уговор о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта 
отпада и превенцију настанка нових депонија на територији Града Београда, 
којим су обезбеђена средства у и од којих је 20.000.000,00 динара намење-
но за санацију одлагалишта отпада, односно за уклањање дивљих депо-
нија и превенције настанка нових депонија на територији Града Београда. 
Закључцима градоначелника града Београда Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове је одрђен да се стара о реализацији овог уговора.
У складу са изменама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка), надлеж-
ност над управљањем комуналним отпадом пренета је на Секретаријат за 
заштиту животне средине. Преузимањем надлежности преузети су и пред-
мети и уговори из области управљања отпадом са планираним средствима.
2. Пројекат јавно – приватног партнерства Града Београда у пружању услуге 
третмана и одлагања комуналног отпада
3. Санација одлагалишта отпада на територији Града Београда.
Планирано је да се у складу са Локалним планом управљања отпадом Града 
Београда 2011–2020. („Службени лист Града Београда”, број 28/11) и Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) континуирано 
предузимају мере на уклањању тзв. дивљих депонија односно санацији одлага-
лишта отпада на територији Града Београда. Број дивљих депонија из године у 
годину расте, и поред чињенице да се оне редовно уклањају. Поред ружне слике 
коју стварају, увек је присутна опасност пре свега, по здравље људи, затим за 
животну средину обзиром да нужно долази до загађења земље, воде и ваздуха. 
Стога се спроводе акције на санацији ових „дивљих” одлагалишта отпада која 
стихијски настају на неуређеним и другим површинама. Планирана санације 
ових одлагалишта, као континуирани процес, у сарадњи са ЈКП „Градска чис-
тоћа”, која има искључиво право обављања комуналне делатности управљања 
комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 
51/12, 10/13, 54/13 и 82/14), треба да доведе до трајног решења проблема. 
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4. Саветодавне финансијске услуге 
У складу са Локалним планом управљања отпадом Града Београда 2011–
2020 („Службени лист Града Београда”, број 28/11) и Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), а ради успостављања 
ефикасног система управљања отпадом на територији града Београда, пла-
нирана је, изградња центра за управљање отпадом са свом неопходном ин-
фраструктуром и постројењима. Центар за управљање отпадом обухвата 
изградњу одређеног броја постројења међу којима су: изградња нове сани-
тарне депоније уз санацију и затварање постојеће депоније и искоришћење 
депонијског гаса, изградња постројења за механичко – биолошки третман 
отпада (МБТ постројење), изградња постројења за когенеративну произ-
водњу електричне и топлотне енергије из РДФ горива, изградња постројења 
за рециклажу грађевинског отпада, постављање линије за раздвајање отпа-
да, изградња постројења са за компостирање зеленог отпада из шума, пар-
кова и јавних површина на територији Града Београда – зеленог отпада, из-
градња две трансфер станице, као и 14 рециклажних центара.
У циљу реализације планираног пројекта, Град Београд је расписао тендер за 
јавно–приватно партнерство. Како би поступак избора приватног партнера 
био урађен транспарентно и на најекономичнији начин за Град Београд, нео-
пходно је извршити квалитетну припрему поступка за расписивање тендера 
за јавно–приватно партнерство. Градоначелник града Београда је 25. новем-
бра 2014. године закључио уговор о пружању саветодавних финансијских 
услуга са Међународном финансијском корпорацијом (International finance 
corporation – IFC) чланицом групације Светске банке (World Bank Group).

3. 451291 – Капиталне субвенције осталим јавним и нефинансијским преду-
зећима и организацијама
Планирана средства: 388.709.366,00
1. Опрема и механизација за управљање отпадом
Локални план управљања отпадом Града Београда 2011–2020 („Службени 
лист Града Београда”, број 28/11) донет на основу Закона о управљању от-
падом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) дефинисао je систем уп-
рављања отпадом, који обухвата постављање контејнера за систем одвојеног 
сакупљања комуналног отпада (рециклабилна и мокра фракција), проши-
рење обухвата сакупљања комуналног отпада, проширење броја зелених 
острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, ЈКП 
„Градска чистоћа” је започела 2015. године поступке јавних набавки добара, 
уз сагласност Града и обезбеђење средстава са ове позиције. Пребацивање 
средстава ЈКП „Градска чистоћа” извршиће се након достављања неопходне 
документације о предметним јавним набавкама.
За постављање контејнера за систем одвојеног сакупљања комуналног отпа-
да (рециклабилна и мокра фракција).
2. Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и пре-
венције настанка нових депонија на територији Града Београда
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Фонд 
за заштиту животне средине и Град Београд закључили су 10. маја 2011. го-
дине уговор о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта 
отпада и превенцију настанка нових депонија на територији Града Београ-
да, којим су обезбеђена средства у износу од 35.000.000,00 динара од којих 
је 15.000.000,00 динара намењено за превенцију настанка нових депонија тј. 
набавку контејнера за одлагање отпада. Закључцима градоначелника Града 
Београда Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одрђен да се ста-
ра о реализацији овог уговора.
У складу са изменама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 8/13 – пречишћен текст и 9/13 испр.) надлежност 
над управљањем комуналним отпадом пренета је на Секретаријат за зашти-
ту животне средине. Преузимањем надлежности преузети су и предмети и 
уговори из области управљања отпадом са планираним средствима.
3. Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи
Услед обилних падавина и поплава током 2014. године, дошло је до појаве пуко-
тина и клизишта тела комуналне депоније у Винчи, чији оператер је ЈКП „Град-
ска чистоћа”, као и клизишта земљишта испод тела депоније. Посебно је на че-
оном делу депоније као и у њеном северном и јужном делу дошло до покретања 
(клизања) депонованог материјала дуж косина, који је затрпао део постојећег ка-
нала и ободне саобраћајнице. Висина ожиљка клизишта је од 2–15 m. Покренути 
материјал са депоније затрпао је ободне канале и саобраћајницу и тако онемо-
гућио да се процедне воде из тела депоније дренирају. Затрпан је и сепаратор као 
главни рецепијент за прикупљање процедних вода. Отпадне воде из тела депо-
није сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. Клизна тела које се 
налазе на ободној саобраћајници онемогућавају прилаз депонији, нарочито у че-
оном делу, који такође клизи по водом засићеној подлози (Ошљански поток који 
је испод тела депоније). Како депонија не поседује дегазационе бунаре, у ваздуху 
се осећа присуство метана. С обзиром да ЈКП „Градска чистоћа” врши послове 
депоновања комуналног отпада, те да има искључиво право обављања комунал-
не делатности управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени ос-
нивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 51/12, 10/13, 54/13 и 82/14), неопходно је да у сарадњи са Гра-
дом Београдом – Дирекцијом за управљање отпадом, предузме мере на санирању 
насталог клизишта. Планирано је да ЈКП „Градска чистоћа” покрене и спроведе 
поступак јавне набавке за извођење радова на санацији клизишта депоније и ста-
билизацији дела депоније.
Наведене активности реализују се у складу са одредбама Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и Локалним пла-
ном управљања отпадом Града Београда 2011–2020 („Службени лист Града 
Београда”, број 28/11).
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4. Изградња и опремање рециклажних центара/дворишта на територији Гра-
да Београда
Опремање рециклажних центара/дворишта чија је намена прикупљање и раз-
врставање рециклабилног и посебних токова отпада, на територији Града Бео-
града, треба да буде реализована у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа”, која има 
искључиво право обављања комуналне делатности управљања кoмуналним 
отпадом, сходно Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног преду-
зећа „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 51/12, 10/13, 54/13 
и 82/14). У оквиру сваког рециклажног центра треба да постоји хала за смештај 
рециклабилног отпада, као и посебне зоне, односно одвојен простор за посебне 
токове отпада. Поред тога, планирана је изградња линије за сепарацију рецикла-
билног отпада и опремање рециклажног центра одговарајућим контејнерима 
и другом опремом. У ту сврху, планирано је да ЈКП „Градска чистоћа” започне 
поступке јавних набавки добара и радова, уз сагласност Града Београда. 
Наведене активности реализују се у складу са одредбама Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и Локалним пла-
ном управљања отпадом Града Београда 2011–2020 („Службени лист Града 
Београда”, број 28/11).

4. 424331 – Услуге јавног здравства – инспекција и анализа
Планиран износ: 57.668.400,00 динара
Контрола квалитета животне средине, као законска обавеза јединице ло-
калне самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне средине, 
односно вредности индикатора и негативних утицаја на животну средину, 
праћења мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних 
утицаја на квалитет животне средине и здравље људи.
Реализација програма контроле, праћења и оцењивања стања чинилаца жи-
вотне средине –мониторинг, која обухвата: 
1. Уговорена обавеза у 2015. години и пренета обавеза за:
Програм мерења нивоа комуналне буке на територији Београда;
2. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда;
3. Програм контроле квалитета површинских вода на територији Београда;
4. Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда;
5. Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда;
6. Програм контроле квалитета подземних вода на територији Београда.

5. 424611 – Услуге очувања животне средине
Планиран износ: 9.825.000,00 динара
Реализација Програма систематског испитивања нивоа радиоактивности у жи-
вотној средини на територији Београда обухвата систематско праћење степена 
радиоактивног загађења у свим сегментима животне средине (ваздух, чврсте и 
течне падавине, вода за пиће и речна вода, људска храна, сточна храна, предме-
ти опште употребе земљиште, концентрација радона у затвореном простору) и 
праћење утицаја јонизујућих зрачења на здравље људи и животну средину.
Праћење нивоа ултравиолетног зрачења има за циљ да путем обавештавања 
јавности о прекорачењима дозвољеног нивоа обезбеди информације о по-
требним мерама за умањење штетних последица ултравиолетног зрачења на 
здравље становништва.
Реализација програма контроле, праћења и оцењивања стања чинилаца жи-
вотне средине –мониторинг, која обухвата: 
1. Програм систематског испитивања нивоа радиоактивности у животној 
средини на територији Београда (ваздух, падавине, вода за пиће, речна вода, 
земљиште, намирнице, сточна храна и др), 
2. Програм мерења ултраволетног зрачења у животној средини на терито-
рији Града Београда.

6. 451291 – Капиталне субвенције осталим јавним и нефинансијским преду-
зећима и организацијама
Планирана средства: 35.615.757,00
1. Пројекти енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије
Реализацијом пројеката повећања енергетске ефикасности и коришћења об-
новљивих извора енергије се омогућава смањење потрошње горива, нарочи-
то фосилног порекла, чија је директна последица смањење емисије штетних 
материја, а тиме и загађење ваздуха. Овај ефекат је посебно изражен у слу-
чају супституције фосилних горива обновљивим изворима енергије. Осим 
тога постиже се и значајан економски ефекат услед смањења трошкова за 
енергију, као и смањење зависности земље од увозних енергената.
Секретаријат је у 2015. години, на основу Закона о ефикасном коришћењу 
енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), Упутства о поступању при-
ликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног ко-
ришћења природних ресурса и енергије („Службени лист Града Београда”, 
број   83/14), а у складу са Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 61/09) 
расписао јавни позив за достављање пројеката за извођење радова за енергет-
ску санацију објеката градских јавних предузећа и установа физичке културе. 

7. 424511 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина
Планиран износ: 250.943.203,00 динара
1. Реализација активности на управљању заштићеним подручјима и то:
– Програм управљања заштићеним природним добром „Група стабала хра-
ста лужњака код Јозића колибе”,
– Програм управљања заштићеним природним добром „Три храста лужњака 
– Баре”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Бајфордова шума”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Велико ратно острво”; 
– Програм управљања заштићеним подручјем „Космај”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Академски парк”; 
– Програм управљања заштићеним подручјем „Арборетум Шумарског фа-
култета”;
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– Програм управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Бојчинска шума”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Земунски лесни профил”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки забран”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Пионирски парк”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Појединачна стабла”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Авала”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Шума Кошутњак”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Липовичка шума – Дуги рт”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Миљаковачка шума”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Звездарска шума”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Лесни профил Капела у Ба-
тајници”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Топчидерски парк”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Форланд Београда”;
– Програм управљања заштићеним подручјем „Миоценски спруд Ташмајдан”.
2. Реализација активности на управљању заштићеним стаништима и то:
– Програм управљања заштићеним стаништем „Гљиве Аде Циганлије”;
– Програм управљања заштићеним стаништем „Велико блато”;
– Програм управљања заштићеним стаништем „Зимовалиште малог вранца”.
Реализација активности и мера заштите врши се на основу годишњих про-
грама управљања, које доноси управљач у складу са законом, а по претход-
но прибављеној сагласности Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем нивоу, усклађени су са пла-
новима и обухватају основне активности и мере спровођења утврђеног 
режима заштите које се односе на: чување и надзор, праћење стања, негу, 
заштиту и уређење заштићеног подручја, као и израду вишегодишњег плана 
и годишњег програма управљања, привременог програма управљања за под-
ручја која су у процедури доношења и друго.
3. Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда
Изради Плана генералне регулације система зелених површина Београ-
да приступиоло се на основу Одлукe о изради Плана генералне регулације 
система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
57/09). Процедура усвајања планске документације је комплексна и било је 
потребно, између осталог, прибавити мишљење Секретријата за урбанизам, 
на предметни концепт плана за израду Плана генералне регулације система 
зелених површина Београда. Прибављање овог мишљења трајало је више 
од три месеца, што је утицало на динамику реализације уговора. Планира 
се да План генералне регулације система зелених површина Београда уђе у 
скупштинску процедуру у току 2016. године. 
4. Услуге спровођења планова пошумљавања подручја Београда
У 2015/2016. години предвиђа се наставак реализације Стратегије пошумља-
вања подручја Београда („Службени лист Града Београда”, број 20/11). Пла-
нирано је да се нови шумски засади подигну на локацијама које повезују 
постојеће шумске комплексе, ветрозаштитне појасеве и зелене коридоре 
чиме се обезбеђује остваривање општекорисних функција шума и подизање 
квалитета животне средине. До сада је пошумљено преко 450 хектара новог 
шумског земљишта у складу са плановима пошумљавања подручја којим 
управљају јавна предузећа основана у овој области. Наставак реализације 
пошумљавања такође ће се вршити на основу планова, а на површинама на 
којима искључиво право управљања имају јавна предузећа основана у скла-
ду са Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) 
или одлукама Града Београда.
5. Услуге озелењавања објеката и површина и услуге ревитализације угроже-
них и запуштених јавних зелених површина
На основу Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреаци-
оних површина („Службени лист Града Београда”, бр.   12/01, 15/01, 11/05, 
23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15 и 35/15) са ЈКП „Зеленило Београд” закључен 
је уговор за реализацију 25 урбаних џепова на локацијама на територији Гра-
да Београдa. С обзиром на кратак рок реализације услуге потребно је плани-
рати укупан износ као пренету обавезу.
6. Пројекат „Успостављање катастра зелених површина – ГИС”
Наставак пројекта започетог 2009. године са циљем успостављања регистра 
атрибута зеленила, у просторном и у функционалном смислу. Израдом овог 
пројекта обезбеђује се свеобухватни географски информациони систем о зе-
леним површинама Града Београда, који ће интегрисати податке о зеленим 
површинама Града Београда за потребе даљег планирања, изградње и раз-
воја зелених површина, као и за потребе управљања зеленим површинама, 
односно њихово коришћење, одржавање и заштиту, а те податке учунити 
доступним разним корисницима. 
Планирано је да пројекат буде завршен у 2015. години, међутим због сложе-
ности увођења оваквог система управљања у ЈКП „Зеленило Београд”, рок за 
завршетак пројекта ће бити продужен.

8. 423 – Услуге по уговору
Планиран износ: 3.500.000,00 динара
Планиране активности односе се на: 
1. Штампање публикације „Квалитет животне средине у Београду”
У складу са чланом 78. Законa о заштити животне средине, („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 и 43/11 – одлука УС) и 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службе-
ни гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Секретаријат за заштиту 
животне средине од 2003. године објављује годишњу публикацију о стању 
животне средине у Београду. 
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Објављивање свих података о стању квалитета животне средине у Београду, 
односно, потпуно и објективно обавештавање стручне и остале јавности о 
стању животне средине, појавама које се прате у оквиру мониторинга Секре-
таријат за заштиту животне средине реализује кроз издавање публикације 
„Квалитет животне средине у Београду”.
2. Дигитална кампања Адаптација на климатске промене
Након усвајања Акционог плана адаптације на климатске промене са про-
ценом рањивости („Службени лист Града Београда”, број 65/15), од стране 
Скупштине града, потребно је примењивати мере адаптације дефинисане 
Акционим планом. Мера „Подизање свести о потреби адаптације на климат-
ске промене и прилагођавања понашања” је Акционим планом оцењена као 
високо приоритетна. Ова мера треба да подигне свест циљних група о из-
мењеним климатским условима, потреби прилагођавања на њих, ризицима 
од поплава, топлотних таласа, потреби за штедњом воде, изградњом зелене 
инфраструктуре итд. Циљне групе могу да буду становништво, администра-
ција, јавна предузећа или одређене циљне групе које су изложене ризику.
Активности обухватају реализацију кампања путем електронских медија, 
израду и дистрибуцију материјала о ризицима и превенцији, спровођење ак-
ција и кампања које промовишу примену свих мера адаптације на климатске 
промене.

9. 424611 – Услуге очувања животне средине
Планиран износ: 151.152.378,00 динара
Планиране активности односе се на:
1. Припрема за штампу, компјутерски прелом текста и дизајн публикације 
„Квалитет животне средине у Београду”
У складу  са чланом 78. Законa  о заштити животне средине, („Службени 
гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 и  43/11 – одлука УС) 
и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Служ-
бени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Секретаријат за заштиту 
животне средине од 2003. године објављује годишњу публикацију о стању 
животне средине у Београду.
Објављивање свих података о стању квалитета животне средине у Београду, 
односно, потпуно и објективно обавештавање стручне и остале јавности о 
стању животне средине, појавама које се прате у оквиру мониторинга, пред-
стављају такође, законом утврђену обавезу из члана 78. Закона о заштити 
животне средине коју Секретаријат за заштиту животне средине реализује 
издавањем Публикације „Квалитет животне средине у Београду” .
2. Акустичко зонирање дела централне зоне Града Београда (делови општи-
на Стари град, Савски венац, Палилула, Врачар, Земун и Нови Београд)
Пројекат Акустично зонирање дела централне зоне Града Београда започет 
је у 2013. години сходно обавези јединице локалне самоуправе утврђеној у 
члану 8. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник 
РС”, број 36/09 и 88/10). 
Овај пројекат представља прву фазу акустичког зонирања Града Београда, а 
зонирање целе територије града ће се одвијати у фазама током наредних го-
дина, у складу са будућим плановима и расположивим финансијским сред-
ствима. 
У оквиру овог пројекта, а у складу са урбанистичким подлогама дефини-
сано је подручје градских општина које је најугроженије буком која поти-
че од угоститељских објеката и других сличних делатности. Овај пројекат 
обухвата акустичко зонирање градских општина Стари град, Савски венац 
– део, Палилула – део и Врачар – део, са укупно 367.362 становника у целим 
општинама и подручје градских општина Нови Београд – део и Земун – део, 
са укупно 388.950 становника у целим општинама.
3. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Ве-
ликог ратног острва
На територији заштићеног природног добра „Велико ратно острво”, у типу 
шуме беле врбе (Salicetum albae) на рецентном, влажном и слојевитом алу-
вијалном наносу, у другом спрату јављају се Ulmus effusa и Ulmus carpinifolia. 
Ове врсте бреста има и у типу шуме беле и црне тополе (Populetum albo–
nigrae Slav.) на мозаику различитих алувијалних земљишта. Значај ове врсте 
за шумске екосистеме Великог ратног оства огледа се у чињеници да она на 
овом подручју представља остатаке некадашњих природних популација чија 
је заступљеност на нивоу газдиске јединице „Велико ратно острво” веома 
мала, око 50 стабала, што говори да је реч о врсти која полако ишчезава са 
ових простора. Ово нарочито добија на значају ако се има у виду да се вез 
(врста бреста) сматра ретком и угроженом врстом у шумском фонду Репу-
блике Србије. Добро здравствено стање и репродуктивна зрелост ових ста-
бала представљају полазну основу за производњу садница од добро адапти-
раних генотипова које ће бити коришћене за пошумљавање дела површине 
острва, што је предвиђено Посебном основом за газдовање шумама за газ-
динску јединицу Велико ратно острво 2008–2017. На овај начин обезбедиће 
се конзервација постојећег генофонда in sity, што се може сматрати поче-
тком процеса генетичке конзервације ове врсте у Републици Србији. 
4. Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћа-
вање загађених вода
Основни циљ овог пројекта да понуди еколошки прихватљиво, ефикасно и 
економски исплативо решење за третман и ревитализацију загађених урба-
них речних токова.
Циљ пројекта је: унапређење водних ресурса Београда; побољшање метода 
превенције, управљања, смањења и третирања загађења воде и земљишта, 
као и унапређење свести и знања о загађењу у функцији развоја и побољ-
шања услова живота; примена биолошких метода у санацији водних ресурса 
Београда; одрживо управљање, свестрано коришћење и заштита постојећих 
водних ресурса.
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У првој години реализације реализовано је прикупљање подлога и терен-
ска истраживања са дефинисањем одабраних врста и пројектовање, док је 
у другој години постављен и одржаван систем уз стално праћење, што се 
наставља и у трећој години, али ће се радити на систематизацији резултата и 
изради предлога мера за развијање акватичких система. 
5. Морфолошко – анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама 
у парковима Београда као индикатор стања животне средине 
На територији градских паркова, егзистира одређени број оболелих стаба-
ла. Постоји тренд раста обољевања. Егзактни подаци о здравственом стању 
стабала, као и о трендовима не постоје. Ради планирања активности које је 
потребно предузети на отклањању насталих обољења на стаблима, неопход-
на је адекватна стручна анализа, јер процес излечења једног стабла захтева 
одређен временски период у трајању од неколико година, а може се приме-
нити само у одређеном периоду године, те је у том смислу неопходно благов-
ремено планирање потребних активности.
Морфолошко – анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама, 
односно њихове манифестације су индикатор степена реакције на споља-
шњу средину. Предметним пројектом се на основу прегледа заступљености 
аутохтоних и алохтоних дрвенастих биљних врста евидентира и оцењује 
степен и врста фитопатолошких и ентомолошких оштећења на биљкама. 
На основу резултата испитивања добија се база података на основу које је 
могуће утврдити степен ризика односно успеха адаптивности између раз-
личитих биљних врста на истом локалитету и утврђивање ризика у оквиру 
једне исте врсте на различитим локалитетима. Све ово у сврху јасније слике 
о степену угрожености појединих локалитета и врста, али и оцене стања жи-
вотне средине.
6. Послови сузбијања штетних организама на територији Београда
Одлуком Скупштине Града Београда број 5–1021/14–С од 18. септембра 2014. 
године о измени Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију, Заводу је додељено искључиво право на обављање послова мониторин-
га штетних организама. Завод за биоциде и медицинску екологију ће спро-
водити послове услуга мониторинга и стручне прогнозе крпеља, ларви и 
одраслих форми комараца и глодара на територији Београда у 2016. години. 
Такође, истом Одлуком Скупштине Града Београда број 5–1021/14–С од 18. 
септембра 2014. године, Заводу је додељено искључиво право и на обављање 
послова сузбијања крпеља, сузбијања комараца и послове систематске дера-
тизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља и приобаља.
Реализација послова мониторинга и сузбијања штетних организама биће 
спроведена на територији 16 градских општина Београда, изузев Обреновца. 
7. Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију живот-
не средине руралних насеља Града Београда
Пројекат има циљ да се измере, процене и да основ за смањење ризика 
гајења култура за исхрану људи и животиња на земљиштима у непосредном 
окружењу индустријских постројења, депонија индустријског и комуналног 
отпада на територији општина Палилула, Обреновац, Лазаревац и Гроцка. 
Добиће се процена ризика акумулације тешких метала, радионуклида и ор-
ганских полутаната, пре свега очекиваних полиароматичних угљоводоника 
и полихлорованих бифенила, по здравље становништва које конзумира ту 
храну.
Ово је трогодишњи пројекат и поступак јавне набавке за његову реализацију 
је започет у 2015. години и још увек је у току. 

10. 451211 – Капиталне субвенције јавном градском саобраћају
Планиран износ: 334.500.000,00 динара
1. ГСП – аутобуси на електрични погон
Сврха ове субвенције је смањење емисије СО2 и увођење алтернативних ви-
дова саобраћаја.
Еколошки аспект коришћења електричних аутобуса је кључна чињеница за 
одабир ових аутобуса за Град Београд. Осим што не емитују штетне гасове, 
они не емитују ни гасове са ефектом стаклене баште, чиме превентивно ути-
чу на климатске промене. Корист се огледа и у уштеди горива и могућности 
инжињера ГСП–а да се укључују у нове технологије. 
2. Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови 
Београд
Загађења земљишта, воде и подземних вода, која су евидентирана на под-
ручју топлане Нови Београд су историјског карактера – резервоари мазута, 
дизела и сировог бензина су били погођени приликом бомбардовања 1999. 
године, што је утицало на загађење земљишта и подземних вода, како стоји 
у закључку „Елабората о изведеним хидрогеолошким, геохемијским, педо-
лошким и хидрохемијским истраживањима у зони бомбардованих резерво-
ара 1999. године на простору топлане Нови Београд”, урађеном 2011. године.
Предметна локација се налази у ужој зони (Зона II) и на граници са непо-
средном зоном (Зона I) санитарне заштите Београдског изворишта, прециз-
није у непосредној близини водозахвата – бунара са хоризонталним дрено-
вима (рени бунара) РБ–26, па и низводног објекта (рени бунара) РБ–27 из 
система сирове воде Београдског водоводног система (БВС). Након прија-
ве предузећа (ЈКП „Београдске електране”) о мирису нафте из појединих 
пијезометара и оправданих сумњи на еколошки инцидент, уследило је ре-
шење инспектора којим је наложено предузећу да, између осталог: изврши 
детаљна испитивања земљишта контаминираног угљоводоницима нафтног 
порекла у зони резервоара за складиштење нафтних деривата и претакали-
шта горива на реци Сави, ради утврђивања величине и степена загађења; 
достави ресорном министарству резултате детаљних испитивања величине 
и степена загађености земљишта и изради пројекат санације и/или реме-
дијације контаминиране локације и достави га на сагласност Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине. Пројекат је у поступку усаглаша-
вања примедби са ресорним министарством.
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Планиране активности су дефинисане Програмом заштите животне средине 
(„Службени лист Града Београда”, број 72/15), којим је утврђена обавеза са-
нације и ремедијације угрожених и контаминираних подручја на територији 
АП Београда, израда и реализација пројеката санације и ремедијације посеб-
но угрожених подручја (приоритетно бивше индустријске зоне, сметлишта, 
позајмишта глине, камена и простори на којима је нелагално одлаган индус-
тријски и грађевински отпад, итд.), реализација пројеката пречишћавања 
зауљених отпадних вода топлана и електрана.

11. 463111 – Текући трансфери нивоу републике
Планиран износ: 80.851.260,00 динара
1. Послови сузбијања штетних организама
Послови сузбијања штетних организама спроводе се у циљу сузбијања штет-
них организама на привременим и сталним стаништима у циљу регулације 
њихове бројности на биолошки толерантан ниво.
Обавеза сузбијања штетних организама у Београду произилази из одред-
бе члана 8. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”, број 125/04), а уз примену метода утврђених овим 
и другим законима и прописима, као и препорукама, упутствима и стандар-
дима националних и међународних институција.
Штетни организими представљају велики епидемиолошки, епизоотиолош-
ко–епидемиолошки, као и економски проблем и зато је регулација бројности 
штетних организама део интегралног приступа превенцији ендемских за-
разних обољења (маларије, полиомиелитиса, енцефалитиса, лајмске болести, 
трихинелозе и других арбо вирусних обољења), с обзиром да Београд својим 
географским положајем, климатским, еколошким и социо–економским ка-
рактеристикама представља вулнерабилно подручје за појаву неких од на-
ведених обољења.
За сузбијање штетних организама (комарци, крпељи и глодари) на терито-
рији Града Београда у 2016. години користиће се препарати који имају ре-
шење надлежног Министарства о упису у Привремену листу биоцидних 
производа за достављање техничког досијеа и намењени су за сузбијање 
штетних огранизама. Ови препарати се користе на основу одредаба Закона 
о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 
и 25/15) и других прописа којима је уређена област примене биоцидних 
производа у регулацији бројности штетних организама, односно на основу 
којих се врши регистрација и дозвољава примена ових хемијских препарата 
у нашој земљи.

12. 463211 – Капитални трансфери нивоу републике
Планиран износ: 17.219.038,00 динара
Планиране активности односе се на:
1. Прикључење грејних инсталација објеката ОШ „1300 каплара” и Меди-
цинске школе на систем даљинског грејања
Прикључењем на систем даљинског грејања објеката школа и здравстве-
них установа које користе еколошки неповољне енергенте отклања се уз-
рок загађења ваздуха, тј. емисије штетних материја које имају негативан 
утицај на животну средину и здравље људи. Осим тога, на овај начин се 
побољшава квалитет снабдевања енергијом и топлотни комфор, а при 
томе се и решавају проблеми услед старости котлова или приликом на-
бавке енергената.

13. 463141 – Текући трансфери нивоу општина
Планирани износ: 220.000.000,00 динара
Планиране активности односе се на:
1. Пројекти санације девастираних површина на територији градске општи-
не Обреновац
У складу са Програмом заштите животне средине Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, број 72/15) који предвиђа активности на 
унапређењу стања животне средине, Секретаријат ће наставити сарадњу са 
ГО Обреновац на реализацији активности. 

14. 463241 – Капитални трансфери нивоу општина
Планирани износ: 183.000.000,00 динара
Планиране активности односе се на:
1. Пројекти санације девастираних површина на територији градске општи-
не Обреновац
У складу са Програмом заштите животне средине Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, број 72/15 ) који предвиђа активности на 
унапређењу стања животне средине, Секретаријат ће наставити сарадњу са 
ГО Обреновац на реализацији активности. 
2. Пројекат уређења зелене површинe
Планирана је реализација приоритетних пројеката обнављања девастира-
них и запуштених јавних зелених површина и дрвореда, пројеката подизања 
нових зелених површина, кровних вртова и озелењавања фасада, а у складу 
са потребама градских општина, односно грађана. Реализацијом ових проје-
ката квалитет животне средине ће се поправити у естетском али и квали-
тативном смислу обзиром да процентуално повећање зелених површина 
доприноси поправљању квалитета ваздуха, и свих осталих чиниоца живот-
не средине животне средине. 
Планиране активности су дефинисане Програмом заштите животне сре-
дине („Службени лист Града Београда”, број 72/15), у Плану активности, у 
оквиру 6. Зеленило и зелена инфраструктура: Посебан циљ 6 – Очување 
постојећих зелених површина, њихово проширење и стално унапређење 
управаљања системом зелених површина уз уважавање биолошке разно-
врсности.
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Ред. 
бр.

НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

15. 515195 – Остала заштићена права и интелектуална својина (компјутерски 
програми, трајна ауторска права и слично)
Планирани износ: 5.920.000,00 динара
1. Пројекат „Развој, израда и имплементација ГИС–а квалитета ваздуха Бео-
града (Air quality GIS)”
Секретаријат за заштиту животне средине, као организациона јединица 
Градске управе града Београда, у оквиру делогруга рада дефинисаног Зако-
ном о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
72/09 и 43/11 – Уставни суд) и Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 –УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), утврђује мере и услове заштите жи-
вотне средине, у процесу урбанистичког планирања Града Београда.
Један од сегмената мера и услова заштите животне средине су и мере заш-
тите ваздуха које се заснивају на анализи података о постојећем квалитету 
ваздуха, добијених мерењем основних и специфичних загађујућих материја 
пореклом од издувних гасова моторних возила на укупно 36 мерних мес-
та, којима је покривена само централна градска зона. Имајући у виду да се 
урбанистички планови израђују за целу територију Града Београда, те да је 
немогуће вршити континуирана мерења за наведену територију, указала се 
потреба за израдом ГИС–а квалитета ваздуха Београда.
Циљ пројекта „Развој, израда и имплементација ГИС–а квалитета ваздуха Бео-
града (Air Quality GIS)” је успостављање одрживог геоинформационог система 
заснованог на постојећим просторним подацима за територију пројекта и на ос-
нову постојећих светским искуствима моделирања квалитета ваздуха у великим 
градовима. Пројекат треба да обезбеди процедуре обезбеђивања релевантних 
података кроз време, процедуре обраде података и софтверске алате за ефикас-
но моделирање квалитета ваздуха на основу постојећих темпоралних података, 
али и да омогући динамичко моделирање на основу пројектованих решења.

III
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке II овог 

програма, заснива се на процењеним приходима Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. 
годину.

У случају да се приходи Буџетског фонда остваре у већем, 
односно мањем обиму од процењених износа, планиране ак-
тивности из тачке II овог програма ће се реализовати према 
обиму остварених прихода Буџетског фонда, уз претходно 
прибављену сагласност градоначелника града Београда.

У случају да се приходи Буџетског фонда остваре у 
већем, односно мањем обиму од процењених износа и ко-
ристе наменски за финансирање програма и планова који 
нису обухваћени тачком II овог програма, Секретаријат за 
заштиту животне средине ће пре прибављања сагласности 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 
прибавити и мишљење градоначелника града Београда.

Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда, који 
се доставља Министарству пољопривреде и заштите жи-
вотне средине најкасније до 31. марта текуће године за пре-
тходну годину, садржаће образложење реализације плани-
раних активности и свих њихових измена.

IV
На крају периода 1. јануар – 31. децембар 2016. године, не-

искоришћена средства Буџетског фонда преносе се у наред-
ни период и распоређују у Програму коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда 
за 2017. годину.

V
Активности из тачке II овог програма извршиће се у 

складу са важећим законским и другим прописима и акти-
ма којима је регулисана свака појединачна активност.

VI
Исплату средстава за реализацију активности из овог 

програма одобрава градоначелник града Београда посеб-
ним закључцима.

VII
На Предлог програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. 
годину прибављена је сагласност Министраства пољопривре-
де и заштите животне средине број 401–00–00344/2016–09 од 
11. марта 2016. године.

VIII
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града Бе-

ограда” и на Интернет-страници Града. 
Градоначелник града Београда

Број 501–2003/16–Г, 17. марта 2016. године
Градоначелник

Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда, 15. марта 2016. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 6. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПРАВА ДЕТЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

1. У решењу о образовању Савета за права детета Гра-
да Београда број 020-4346/14-Г од 18. новембра 2014. годи-
не, допуњеног Решењем број 020-5204/14-Г од 17. децембра 
2014. године и Решењем број 020-4359/15-Г од 15. јуна 2015. 
године врши се измена тачке 4. и гласи:

„Стручно-административне и техничке послове за потребе 
Савета обавља Секретаријат за образовање и дечју заштиту.”

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градоначелник града Београда
Број 020-1872/16-Г, 15. марта 2016. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9а став 2. у вези са ст. 3. и 4. Одлуке о 
јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, 
бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14 
и 89/14), и члана 14. и члана 66. став 3. Одлуке о Градској 
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 37/14, 44/14, 89/14, 11/15, 43/15 и 
74/15), секретар Секретаријата за социјалну заштиту доноси

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА 
КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНО КО-
РИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВ-

НИМ ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.

У Правилнику о одређивању особа које могу остварити 
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места 
на јавним општим паркиралиштима („Службени лист Града 
Београда”, бр. 104/14 и 2/16), у члану 3. став 1. тачка 1. после 
речи „екстремитета” додају се речи: „као и због губитка од-
носно смањења вида на оба ока од 90%–100%.”

Члан 2.
Допуна овог правилника ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд – Градска управа Града Београда 

Секретаријат за социјалну заштиту
XIX- 01 број 07-942-1/15, 15. марта 2016. године

Секретар
Наташа Станисављевић, ср.
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ВОЖДОВАЦ

Привремени орган Градске општине Вождовац на седници одржаној 18. марта 2016. године, на основу чл. 47. и 63. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14 
и 68/15), чл. 2. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац и образовању Привременог органа Град-
ске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 9/16) и члана 23. Пословника Привременог органа Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 17/16), доноси

ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет Општине Вождовац за 2016. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација у динарима
1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине   570,006,539.00
2. Приходи из осталих извора   62,157,361.70
3. Укупни текући приходи 7+8 632,163,900.70
4. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 841,027,691.40
5. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 208,863,790.70
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0.00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 208,863,790.70
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0.00
B. Нето финансирање (7+8) - (4+5) 208,863,790.70

Члан 2.
Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

 План за 2016. 
 УКУПНА 

ЈАВНА СРЕД-
СТВА 

 Средства из 
буџета 

Структ-
ура %

 Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 
корисника 

1 2 3 4 5 6 7
  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ   0.0% 204,591,400.76 204,591,400.76
  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА НА ПОДРАЧУНИМА   0.0% 4,272,389.94 4,272,389.94

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 570,006,539.00 100.0% 62,157,361.70 632,163,900.70
710000   ПОРЕЗИ 513,586,378.00 90.1% 0.00 513,586,378.00
711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 279,631,926.00 49.1% 0.00 279,631,926.00

  711111 Порез на зараде 273,631,926.00 48.0%   273,631,926.00

  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 6,000,000.00 1.1%   6,000,000.00

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 228,359,987.00 40.1% 0.00 228,359,987.00
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 217,000,069.00 38.1%   217,000,069.00
  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5,850,787.00 1.0%   5,850,787.00

  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 5,509,131.00 1.0%   5,509,131.00

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,594,465.00 1.0% 0.00 5,594,465.00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5,594,465.00 1.0%   5,594,465.00

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0.00 0.0% 56,457,361.70 56,457,361.70
733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 0.00 0.0% 56,457,361.70 56,457,361.70

  733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина   0.0% 56,457,361.70 56,457,361.70
740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 56,420,161.00 9.9% 3,000,000.00 59,420,161.00
741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2,000,000.00 0.4% 0.00 2,000,000.00

  741151 Приходи од камата 2,000,000.00 0.4%   2,000,000.00
742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 15,370,161.00 2.7% 0.00 15,370,161.00

  742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 8,562,805.00 1.5%   8,562,805.00

  742251 Административне таксе 100,000.00 0.0%   100,000.00

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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1 2 3 4 5 6 7
  742351 Приходи општинских органа Управе 6,707,356.00 1.2%   6,707,356.00

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,050,000.00 0.5% 0.00 3,050,000.00
  743351 Новчане казне 50,000.00 0.0%   50,000.00
  743353 Мандатне казне 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 36,000,000.00 6.3% 3,000,000.00 39,000,000.00
  745151 Мешовити и неодређени приходи 36,000,000.00 6.3% 3,000,000.00 39,000,000.00

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0.00 0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00
  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00

  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 570,006,539.00 100.0% 62,157,361.70 632,163,900.70

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 570,006,539.00 100.0% 271,021,152.40 841,027,691.40

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета
Структу-

ра %
Средства из 

осталих извора
Укупна јавна 

средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 559,521,539.00 98.2% 202,945,143.03 762,466,682.03

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 273,309,305.00 47.9% 7,700,000.00 281,009,305.00

411 Плате и додаци запослених 215,406,016.00 37.8% 0.00 215,406,016.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,832,073.00 6.8% 0.00 38,832,073.00

413 Накнаде у натури (пакетићи) 380,000.00 0.1% 0.00 380,000.00

414 Социјална давања запосленима 9,702,000.00 1.7% 7,700,000.00 17,402,000.00

415 Накнаде за запослене 7,340,000.00 1.3% 0.00 7,340,000.00

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,649,216.00 0.3% 0.00 1,649,216.00

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 209,161,539.00 36.7% 121,817,606.17 330,979,145.17

421 Стални трошкови 51,630,000.00 9.1% 1,510,000.00 53,140,000.00

422 Трошкови путовања 9,170,000.00 1.6% 900,000.00 10,070,000.00

423 Услуге по уговору 61,436,239.00 11.3% 24,155,630.02 85,591,869.02

424 Специјализоване услуге 22,500,000.00 3.4% 12,883,904.00 35,383,904.00

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 52,510,000.00 9.2% 81,668,072.15 134,178,072.15

426 Материјал 11,915,300.00 2.1% 700,000.00 12,615,300.00

450 СУБВЕНЦИЈЕ 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00

451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама    1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 27,634,695.00 4.8% 55,182,797.00 82,817,492.00

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,400,000.00 0.4% 55,182,797.00 57,582,797.00

465 Остале донације, дотације и трансфери 25,234,695.00 4.4% 0.00 25,234,695.00

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 1,750,000.00 0.3% 8,230,739.86 9,980,739.86

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,750,000.00 0.3% 8,230,739.86 9,980,739.86

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 44,566,000.00 7.8% 10,014,000.00 54,580,000.00

481 Дотације невладиним организацијама; 9,684,000.00 1.7% 8,250,000.00 17,934,000.00

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 30,980,000.00 5.4% 1,364,000.00 32,344,000.00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,902,000.00 0.7% 400,000.00 4,302,000.00

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,600,000.00 0.3% 0.00 1,600,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00

49912 Текућа резерва 1,100,000.00 0.2% 0.00 1,100,000.00

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 10,485,000.00 1.8% 68,076,009.37 78,561,009.37

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 10,485,000.00 1.8% 68,076,009.37 78,561,009.37

511 Зграде и грађевински објекти; 6,375,000.00 1.1% 68,017,092.37 74,392,092.37

512 Машине и опрема; 3,460,000.00 0.6% 58,917.00 3,518,917.00

515 Нематеријална имовина 650,000.00 0.1% 0.00 650,000.00

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 271,021,152.40 841,027,691.40

Члан 3.
Капитални издаци у 2016. години, планирани су у следећим износима:

Редни број Опис
Износ 

2016 2017 2018
3 4 5 6

1. Спортска сала при ОШ „Васа Чарапић“ Зуце 11.958.257,37
  13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих год.
2.  Регионални здравствени центар за подавалско подручје – Јајинци 63.200.000,00

01 – приходи из буџета 6.100.000,00
13 – нерасп.вишак прих. из ран. год. 57.100.000,00
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Члан 4.
Буџет за 2016. годину састоји се од 12 програма, 20 програмских активности и 30 пројеката и то:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи

Укупна сред-
стваПро-

грам

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7
1101   Програм 1. Локални развој и просторно планирање 8,000,000.00 1.4% 0.00 8,000,000.00

  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица 8,000,000.00 1.4% 0.00 8,000,000.00
0601   Програм 2. Комунална делатност 6,800,000.00 1.2% 7,971,221.80 14,771,221.80

  0601-0008 Јавна хигијена 3,800,000.00 0.7% 0.00 3,800,000.00
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда 3,000,000.00 0.5% 0.00 3,000,000.00
  0601-0014 Остале комуналне услуге 0.00 0.0% 7,471,221.80 7,471,221.80
  0601-1001 ПРОЈЕКАТ: Чишћење одводног канала у Рипњу 0.00 0.0% 500,000.00 500,000.00

1502   Програм 4. Развој туризма 0.00 0.0% 2,720,000.00 2,720,000.00
  1502-0002 Туристичка промоција 0.00 0.0% 2,720,000.00 2,720,000.00

0401   Програм 6. Заштита животне средине 6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00
  0401-0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 35,089,000.00 6.2% 91,580,113.15 126,669,113.15
  0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 35,089,000.00 6.2% 84,911,000.00 120,000,000.00
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева 0.00 0.0% 3,469,113.15 3,469,113.15

  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности 
саобраћаја на територији ГО Вождовац 0.00 0.0% 3,200,000.00 3,200,000.00

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 480,000.00 0.1% 0.00 480,000.00
  2001-0001 Функционисање предшколских установа 480,000.00 0.1% 0.00 480,000.00

2002   Програм 9. Основно образовање 12,200,000.00 2.1% 68,041,054.37 80,241,054.37
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 3,200,000.00 0.6% 0.00 3,200,000.00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправе и одржавање школа 0.00 0.0% 55,182,797.00 55,182,797.00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 7,100,000.00 1.2% 900,000.00 8,000,000.00
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 200,000.00 0.0% 0.00 200,000.00
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић - Зуце 0.00 0.0% 11,958,257.37 11,958,257.37
  2002-1007 ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активностима 1,400,000.00 0.2% 0.00 1,400,000.00

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 11,200,000.00 2.0% 7,114,643.86 18,314,643.86
  0901-0001 Социјалне помоћи 1,200,000.00 0.2% 75,849.03 1,275,849.03
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 3,000,000.00 0.5% 0.00 3,000,000.00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице 0.00 0.0% 783,904.00 783,904.00
  0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 0.00 0.0% 5,054,890.83 5,054,890.83
  0901-1003 ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара 1,000,000.00 0.2% 1,200,000.00 2,200,000.00
  0901-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00

1801   Програм 12. Примарна здравствена заштита 6,100,000.00 1.1% 57,100,000.00 63,200,000.00
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје 6,100,000.00 1.1% 57,100,000.00 63,200,000.00

1201   Програм 13. Развој културе 4,000,000.00 0.7% 0.00 4,000,000.00
  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 4,000,000.00 0.7% 0.00 4,000,000.00

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 10,000,000.00 1.8% 11,500,251.00 21,500,251.00
  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00

  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури 0.00 0.0% 8,250,000.00 8,250,000.00

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 3,700,000.00 0.6% 1,168,251.00 4,868,251.00
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал 0.00 0.0% 950,000.00 950,000.00
  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги” – шаховски турнир 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони 50,000.00 0.0% 650,000.00 700,000.00
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж 3,000,000.00 0.5% 332,000.00 3,332,000.00
  1301-1005 ПРОЈЕКАТ : Монографија спорта на Вождовцу 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта” 0.00 0.0% 150,000.00 150,000.00
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 750,000.00 0.1% 0.00 750,000.00

0602   Програм 15. Локална самоуправа 469,437,539.00 82.4% 24,993,868.22 494,431,407.22
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 348,147,539.00 61.1% 11,016,471.07 359,164,010.07
  0602-0002 Месне заједнице 14,500,000.00 2.5% 1,500,000.00 16,000,000.00
  0602-0004 Општинско правобранилаштво 15,200,000.00 2.7% 0.00 15,200,000.00
  0602-0005 Заштитник грађана 4,400,000.00 0.8% 0.00 4,400,000.00
  0602-0006 Информисање 5,230,000.00 0.9% 0.00 5,230,000.00
  0602-0007 Канцеларија за младе 2,860,000.00 0.5% 0.00 2,860,000.00
  0602-0009 Програмска активност: ЈП Пословни простор 77,700,000.00 13.6% 2,992,350.00 80,692,350.00
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 0.00 0.0% 343,397.07 343,397.07
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1 2 3 4 5 6 7
  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација 200,000.00 0.0% 1,500,000.00 1,700,000.00
  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО Вождовац и Раковица 0.00 0.0% 1,141,650.08 1,141,650.08
  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 0.00 0.0% 6,000,000.00 6,000,000.00
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  0602-1007 ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице” 400,000.00 0.1% 500,000.00 900,000.00

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 271,021,152.40 841,027,691.40

Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.100.000,00 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник Привременог органа ГО Вождовац у 

складу са Законом о буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета ГО Вождовац за 2016.годину утврђују се у износу од 841.027.691,40 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године (буџет и ЈП ПП Вождовац) 204.591.400,76 динара;
– пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а 4.272.389,94 динара;
– примања текуће године 570.006.539,00 динара;
– текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а 3.000.000,00 динара;
– меморандумских ставки – рефундација боловања 2.700.000,00 динара;
– текућих трансфера од Скупштине града 56.457.361,70 динара.
Средства из става 1 овог члана распоређују се по корисницима и то:

Раз-
део

Гла-
ва

Про-
грам-ска 
Класиф.

Функ-
ција

Економ. 
Класиф. Опис Средства из 

буџета
Средства из 

осталих извора
Укупна јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         СКУПШТИНА ГО ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,141,000.00 6,141,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,100,000.00 1,100,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 160,000.00 160,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,100,000.00 3,100,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 725,000.00 725,000.00
481 Дотације невладиним организацијама - политичке странке 534,000.00 534,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 11,960,000.00 11,960,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Функција 110: 11,960,000.00 300,000.00 12,260,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 11,960,000.00 11,960,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 11,960,000.00 300,000.00 12,260,000.00
    0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 

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

423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 110: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1001:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0602-1001: 400,000.00 0.00 400,000.00

    0602-1006   ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 

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

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 230,000.00 230,000.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
423 Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 110: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1006:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0602-1006: 400,000.00 0.00 400,000.00

    0602-1007   ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице“ 

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

423 Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000.00 100,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 110: 400,000.00 500,000.00 900,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1007:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за пројекат 0602-1007: 400,000.00 500,000.00 900,000.00
Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 13,160,000.00 13,160,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за Раздео 1: 13,160,000.00 800,000.00 13,960,000.00
2         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,920,000.00 21,920,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,960,000.00 3,960,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 550,000.00 550,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,092,000.00 2,500,000.00 5,592,000.00
426 Остали материјал 200,000.00 200,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 2,588,000.00 2,588,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 1,100,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Функција 110: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 34,010,000.00 34,010,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за Раздео 2: 34,010,000.00 2,800,000.00 36,810,000.00
3         УПРАВА ОПШТИНЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,533,000.00 159,533,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,849,300.00 28,849,300.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 9,052,000.00 6,800,000.00 15,852,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 6,000,000.00 6,000,000.00
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000.00 800,000.00
421 Стални трошкови 33,400,000.00 33,400,000.00
422 Трошкови путовања 300,000.00 300,000.00
423 Услуге по уговору 21,700,239.00 928,814.07 22,629,053.07
424 Специјализоване услуге 3,550,000.00 3,550,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 6,210,000.00 128,740.00 6,338,740.00
426 Канцеларијски материјал 9,895,000.00 9,895,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 18,838,000.00 18,838,000.00
482 Регистрација возила 650,000.00 650,000.00
512 Набавка основних средстава 2,600,000.00 58,917.00 2,658,917.00
515 Нематеријална имовина - софтвер 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 302,177,539.00 302,177,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,116,471.07 6,116,471.07

Функција 130: 302,177,539.00 7,916,471.07 310,094,010.07
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 302,177,539.00 302,177,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,116,471.07 6,116,471.07

Свега за програмску активност 0602-0001: 302,177,539.00 7,916,471.07 310,094,010.07
          ИНФОРМИСАЊЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0006   Информисање

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 5,160,000.00 5,160,000.00
512 Опрема 70,000.00 70,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 5,230,000.00 5,230,000.00

Функција 130: 5,230,000.00 0.00 5,230,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:      

01 Приходи из буџета 5,230,000.00 5,230,000.00
Свега за програмску активност 0602-0006: 5,230,000.00 0.00 5,230,000.00

          КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0007   Канцеларија за младе

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 2,800,000.00 2,800,000.00
426 Материјал 60,000.00 60,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 2,860,000.00 2,860,000.00

Функција 160: 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:      

01 Приходи из буџета 2,860,000.00 2,860,000.00
Свега за програмску активност 0602-0007: 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00

          ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАДА СЛУЖБЕ МАТИЧАРА      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-1002   ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 343,397.07 343,397.07

Извори финансирања за функцију 130:      
07 Трансфери од других нивоа власти 24,564.70 24,564.70
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37

Функција 130: 0.00 343,397.07 343,397.07
Извори финансирања за пројекат 0602-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 24,564.70 24,564.70
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37

Свега за пројекат 0602-1002: 0.00 343,397.07 343,397.07
          ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-1003   ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
424 Специјализоване услуге 1,500,000.00 1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 130: 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1003:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за пројекат 0602-1003: 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00

    0602-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО Вождовац и 
Раковица 

620 Развој заједнице
421 Стални трошкови 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 1,131,650.08 1,131,650.08

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08

Функција 620: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08
Извори финансирања за пројекат 0602-1004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08
Свега за пројекат 0602-1004: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08

    0602-1005   ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 5,800,000.00 5,800,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 620: 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1005:      

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000.00 3,000,000.00

Свега за пројекат 0602-1005: 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
          ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0005   Заштитник грађана

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,300,000.00 3,300,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 590,700.00 590,700.00
415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 80,000.00
422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
426 Остали материјал 20,300.00 20,300.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 389,000.00 389,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00

Функција 130: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:      

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за програмску активност 0602-0005: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за Програм 15: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00

  3.1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0002   Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
421 Трошкови платног промета 5,470,000.00 1,500,000.00 6,970,000.00
423 Услуге по уговору 7,800,000.00 7,800,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 180,000.00 180,000.00
426 Материјал 300,000.00 300,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000.00 150,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00 200,000.00
512 Рачунарска опрема 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 160: 14,500,000.00 1,500,000.00 16,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00
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Свега за програмску активност 0602-0002: 14,500,000.00 1,500,000.00 16,000,000.00

  3.2       ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР      
    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0009   Програмска активност: ЈП Пословни простор

411 Општи економски и комерцијални послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,132,016.00 16,132,016.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,832,073.00 2,832,073.00
413 Накнаде у натури 80,000.00 80,000.00
414 Социјална давања запосленима 650,000.00 300,000.00 950,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 350,000.00 350,000.00
416 Јубиларне награде 619,216.00 619,216.00
421 Стални трошкови 12,760,000.00 12,760,000.00
422 Трошкови путовања 400,000.00 400,000.00
423 Услуге по уговору 5,500,000.00 5,500,000.00
424 Специјализоване услуге 270,000.00 270,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 4,465,000.00 4,465,000.00
425 Текуће поправке и одржавање објеката 2,692,350.00 2,692,350.00
426 Материјал 1,090,000.00 1,090,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 1,706,695.00 1,706,695.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,030,000.00 30,030,000.00
511 Зграде и грађевински објекти 275,000.00 275,000.00
512 Машине и опрема 390,000.00 390,000.00
515 Нематеријална имовина 150,000.00 150,000.00

Извори финансирања за функцију 411:      
01 Приходи из буџета 77,700,000.00 77,700,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,692,350.00 2,692,350.00

Функција 411: 77,700,000.00 2,992,350.00 80,692,350.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:      

01 Приходи из буџета 77,700,000.00 77,700,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,692,350.00 2,692,350.00

Свега за програмску активност 0602-0009: 77,700,000.00 2,992,350.00 80,692,350.00
          СПОРТ И ОМЛАДИНА      
    1301     ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      
    1301-0001   Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,500,000.00 1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 810: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
Свега за програмску активност 1301-0001: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

    1301-0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 5,750,000.00 5,750,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,250,000.00 8,250,000.00

Функција 810: 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,250,000.00 8,250,000.00
Свега за програмску активност 1301-0002: 0.00 8,250,000.00 8,250,000.00

    1301-0003   Одржавање спортске инфраструктуре
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 74,000.00 74,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,626,000.00 236,251.00 3,862,251.00
426 Материјал 0.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 932,000.00 932,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,168,251.00 1,168,251.00

Функција 810: 3,700,000.00 1,168,251.00 4,868,251.00
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Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,168,251.00 1,168,251.00

Свега за програмску активност 1301-0003: 3,700,000.00 1,168,251.00 4,868,251.00
    1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца - фудбал

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00

Функција 810: 0.00 950,000.00 950,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00
Свега за пројекат 1301-1001: 0.00 950,000.00 950,000.00

    1301-1002   ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги“ - шаховски турнир 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 810: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 1301-1002: 400,000.00 0.00 400,000.00

    1301-1003   ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000.00 150,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650,000.00 650,000.00

Функција 810: 50,000.00 650,000.00 700,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1003:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 650,000.00 650,000.00
Свега за пројекат 1301-1003: 50,000.00 650,000.00 700,000.00

    1301-1004   ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 60,000.00 60,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,940,000.00 2,940,000.00
426 Материјал ž 0.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 332,000.00 332,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Функција 620: 3,000,000.00 332,000.00 3,332,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1004:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Свега за пројекат 1301-1004: 3,000,000.00 332,000.00 3,332,000.00
    1301-1005   ПРОЈЕКАТ : Монографија спорта на Вождовцу 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 600,000.00 0.00 600,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1005:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
Свега за пројекат 1301-1005: 600,000.00 0.00 600,000.00

    1301-1006   ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта“
810 Услуге рекреације и спорта

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00 150,000.00
Извори финансирања за функцију 810:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00
Функција 810: 0.00 150,000.00 150,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00
Свега за пројекат 1301-1006: 0.00 150,000.00 150,000.00



18. март 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 19 – 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1301-1007   ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних испита

810 Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама 750,000.00 750,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00

Функција 810: 750,000.00 0.00 750,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1007:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
Свега за пројекат 1301-1007: 750,000.00 0.00 750,000.00
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,500,251.00 11,500,251.00

Свега за Програм 14: 10,000,000.00 11,500,251.00 21,500,251.00
          КУЛТУРА      
    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
    1201-0002   Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 4,000,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00

Функција 820: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00
Свега за програмску активност 1201-0002: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00
Свега за Програм 13: 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

          ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
    1801     ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
    1801-1001   ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 802,000.00 802,000.00
511 Зграде и грађевински објекти-Дом здравља Јајинци 6,100,000.00 56,298,000.00 62,398,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Функција 620: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 1801-1001:      

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Свега за пројекат 1801-1001: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
Извори финансирања за Програм 12:

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 57,100,000.00 57,100,000.00

Свега за Програм 12: 6,100,000.00 57,100,000.00 63,200,000.00
          СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      
    0901     ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
    0901-0001   Социјалне помоћи

090 Социјална помоћ некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета     1,200,000.00 1,200,000.00
472 Помоћ социјално угроженом становништву - Хуманитарни фонд 75,849.03 75,849.03

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Функција 090: 1,200,000.00 75,849.03 1,275,849.03
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Свега за програмску активност 0901-0001: 1,200,000.00 75,849.03 1,275,849.03
    0901-0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000.00 3,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Функција 090: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:      
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01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00

Свега за програмску активност 0901-0003: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
    0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице

010 Болест и инвалидност
424 Специјализоване услуге 783,904.00 783,904.00

Извори финансирања за функцију 010:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00

Функција 010: 0.00 783,904.00 783,904.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00
Свега за пројекат 0901-1001: 0.00 783,904.00 783,904.00

    0901-1002   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,000,000.00 5,000,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Комесаријат за избегла и 
расељена лица 54,890.83 54,890.83

Извори финансирања за функцију 070:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83

Функција 070: 0.00 5,054,890.83 5,054,890.83
Извори финансирања за програмску активност 0901-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83
Свега за програмску активност 0901-1002: 0.00 5,054,890.83 5,054,890.83

    0901-1003   ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00
424 Специјализоване услуге 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Функција 090: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1003:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Свега за пројекат 0901-1003: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
    0901-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Функција 090: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1004:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00
Свега за пројекат 0901-1004: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 11,200,000.00 11,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,114,643.86 7,114,643.86

Свега за Програм 11: 11,200,000.00 7,114,643.86 18,314,643.86
          ОСНОВНЕ ШКОЛЕ      
    2002     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2002-1001   ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања     1,100,000.00 1,100,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,100,000.00 2,100,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 3,200,000.00 3,200,000.00

Функција 912: 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1001:      

01 Приходи из буџета 3,200,000.00 3,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1001: 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00

    2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Текуће поправе и одржавање школа
912 Основно образовање

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 55,182,797.00 55,182,797.00
Извори финансирања за функцију 912:      

07 Трансфери од других нивоа власти 55,182,797.00 55,182,797.00
Функција 912: 0.00 55,182,797.00 55,182,797.00
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Извори финансирања за пројекат 2001-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 55,182,797.00 55,182,797.00
Свега за пројекат 2002-1002: 0.00 55,182,797.00 55,182,797.00

    2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа
912 Основно образовање

422 Трошкови путовања     7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 7,100,000.00 7,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Функција 912: 7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 7,100,000.00 7,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Свега за пројекат 2002-1003: 7,100,000.00 900,000.00 8,000,000.00
    2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа

912 Основно образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета     200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00

Функција 912: 200,000.00 0.00 200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
Свега за пројекат 2002-1004: 200,000.00 0.00 200,000.00

    2002-1005   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 
912 Основно образовање

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 300,000.00 300,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00
Функција 912: 300,000.00 0.00 300,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1005:      

01 Приходи из буџета 300,000.00 300,000.00
Свега за пројекат 2002-1005: 300,000.00 0.00 300,000.00

    2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић - Зуце
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 239,165.00 239,165.00
511 Зграде и грађевински објекти 11,719,092.37 11,719,092.37

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37

Функција 620: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37
Свега за пројекат 2002-1006: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37

    2002-1007   ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активностима
912 Основно образовање

481 Дотације невладиним организацијама 1,400,000.00 1,400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00
Функција 912: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1007:      

01 Приходи из буџета 1,400,000.00 1,400,000.00
Свега за пројекат 2002-1007: 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 55,182,797.00 55,182,797.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,858,257.37 12,858,257.37

Свега за Програм 9: 12,200,000.00 68,041,054.37 80,241,054.37
          ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2001     ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2001-0001   Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање
424 Специјализоване услуге 480,000.00 480,000.00

Извори финансирања за функцију 911:      
01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00

Функција 911: 480,000.00 0.00 480,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00
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Свега за програмску активност 2001-0001: 480,000.00 0.00 480,000.00
Извори финансирања за Програм 8:

01 Приходи из буџета 480,000.00 480,000.00
Свега за Програм 8: 480,000.00 0.00 480,000.00

          ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701     ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701-0001   Управљање саобраћајном инфраструктуром

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 2,200,000.00 2,200,000.00
424 Специјализоване услуге 10,000,000.00 10,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање     35,089,000.00 72,711,000.00 107,800,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Функција 620: 35,089,000.00 84,911,000.00 120,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:      

01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Свега за програмску активност 0701-0001: 35,089,000.00 84,911,000.00 120,000,000.00

    0701-1001   ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних 
путева 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 69,382.00 69,382.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,399,731.15 3,399,731.15

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15

Функција 620: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15
Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15
Свега за пројекат 0701-1001: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15

    0701-1002   ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за координацију 
безбедности саобраћаја на територији ГО Вождовац

451 Друмски саобраћај
426 Материјал 700,000.00 700,000.00
481 Дотације невладиним организацијама     2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00

Функција 451: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00
Свега за пројекат 0701-1002: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета 35,089,000.00 35,089,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 91,580,113.15 91,580,113.15

Свега за Програм 7: 35,089,000.00 91,580,113.15 126,669,113.15
          ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      
    0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

    0401-0004   Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним 
својствима

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге 6,700,000.00 6,700,000.00

Извори финансирања за функцију 560:      
01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00

Функција 560: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:      

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00
Свега за програмску активност 0401-0004: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00
Извори финансирања за Програм 6:

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00
Свега за Програм 6: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

          РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502     ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502-0002   Туристичка промоција

473 Туризам
423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000.00 2,500,000.00
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Извори финансирања за функцију 473:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00
Функција 473: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00
Свега за програмску активност 1502-0002: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00
Извори финансирања за Програм 4:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,720,000.00 2,720,000.00
Свега за Програм 4: 0.00 2,720,000.00 2,720,000.00

          КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    0601     ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    0601-0008   Унапређење јавне хигијене

620 Развој заједнице 
423 Услуге по уговору 3,800,000.00 3,800,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,800,000.00 3,800,000.00

Функција 620: 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 3,800,000.00 3,800,000.00
Свега за програмску активност 0601-0008: 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00

    0601-0012   Одржавање стамбених зграда
620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге 3,000,000.00 3,000,000.00
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Функција 620: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Свега за програмску активност 0601-0012: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

    0601-0014   Трошкови рушења 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 7,471,221.80 7,471,221.80
Извори финансирања за функцију 620:      

07 Трансфери од других нивоа власти 1,250,000.00 1,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,221,221.80 6,221,221.80

Функција 620: 0.00 7,471,221.80 7,471,221.80
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:      

07 Трансфери од других нивоа власти 1,250,000.00 1,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,221,221.80 6,221,221.80

Свега за програмску активност 0601-0014: 0.00 7,471,221.80 7,471,221.80
    0601-1001   Пројекат: Чишћење одводног канала у Рипњу 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору - рушење 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 0601-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 0601-1001: 0.00 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 6,800,000.00 6,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,721,221.80 6,721,221.80

Свега за Програм 2: 6,800,000.00 6,721,221.80 13,521,221.80
           ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ      
    1101     ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      
    1101-1001   ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 8,000,000.00 8,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00

Функција 620: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 1101-1001:      

01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00
Свега за пројекат 1101-1001: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
Извори финансирања за Програм 1:

01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00
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Свега за Програм 1: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

          Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 507,636,539.00 507,636,539.00

03 Социјални доприноси 2,100,000.00 2,100,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00

07 Трансфери од других нивоа власти 56,457,361.70 56,457,361.70

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 205,863,790.70 205,863,790.70

Свега за Раздео 3: 507,636,539.00 267,421,152.40 775,057,691.40

4         ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО      

    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

    0602-0004   Општинско правобранилаштво

330 Судови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,380,000.00 8,380,000.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000.00 1,500,000.00

415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 200,000.00

422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00

423 Услуге по уговору 130,000.00 130,000.00

426 Канцеларијски материјал 100,000.00 100,000.00

465 Остале донације, дотације и трансфери 988,000.00 988,000.00

482 Судске таксе 150,000.00 150,000.00

483 Судски трошкови 3,702,000.00 3,702,000.00

Извори финансирања за функцију 330:      

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00

Функција 330: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:      

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00

Свега за програмску активност 0602-0004: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 :

01 Приходи из буџета 570,006,539.00 570,006,539.00

03 Социјални доприноси 2,700,000.00 2,700,000.00

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000.00 3,000,000.00

07 Трансфери од других нивоа власти 56,457,361.70 56,457,361.70

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 208,863,790.70 208,863,790.70

Свега за Разделе 1,2,3,4 : 570,006,539.00 271,021,152.40 841,027,691.40

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
У делу извршења буџета сви чланови остају на снази из Одлуке о буџету за 2016. годину и додаје се следећи члан који 

гласи:
Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку 

доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одгова-
рајуће апропријације за извршење расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из 
буџета.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Београда”. 

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 400- 4/16, 18. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.
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Привремени орган Градске општине Вождовац на седни-
ци одржаној 18. марта 2016. године, на основу чл. 1, 2. и 5. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац и 
образовању Привременог органа Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16) и члана 23. По-
словника Привременог органа Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 17/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Констатује се престанак мандата радних тела Скупшти-
не Градске општине Вождовац, са 7. мартом 2016. године, због 
распуштања Скупштине Градске општине Вождовац и то:

– Савет за младе образованог Решењем Скупштине Град-
ске општине Вождовац („Службени лист Града Бeограда”, 
бр. 14/14 и 45/14);

– Савета за образовање, спорт и омладину образованог 
Решењем Скупштине Градске општине Вождовац („Служ-
бени лист Града Бeограда”, број 6/14); 

– Савет за заштиту животне средине образованог Ре-
шењем Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Бeограда”, бр. 14/14 и 45/14);

– Савет за културу и информисање образованог Ре-
шењем Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Бeограда”, бр. 14/14 и 45/14);

– Савет за здравство, социјалну и дечију заштиту обра-
зованог Решењем Скупштине Градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Бeограда”, бр. 14/14, 45/14 и 33/15);

– Савет за енергетику, саобраћај и телекомуникације об-
разованог Решењем Скупштине Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Бeограда”, број 14/14);

– Савет за управу и локалну самоуправу образованог Ре-
шењем Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Бeограда”, број 14/14);

– Савет за пољопривреду образованог Решењем 
Скупштине Градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Бeограда”, бр. 14/14, 45/14 и 33/15);

– Комисија за равноправност полова образованог Ре-
шењем Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Бeограда”, број 14/14);

– Комисија организацију и нормативна акта Скупштине 
образованог Решењем Скупштине Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Бeограда”, бр. 14/14 и 45/14);

– Комисија за административна и мандатна питања об-
разованог Решењем Скупштине Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 6/14);

– Комисија за представке и жалбе образованог Решењем 
Скупштине Градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Бeограда”, бр. 14/14 и 45/14);

– Комисија за урбанизам и комунално стамбене делат-
ности образованог Решењем Скупштине Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Бeограда”, број 14/14);

– Комисија за привреду, буџет и финансије образованог 
Решењем Скупштине Градске општине Вождовац („Служ-
бени лист Града Бeограда”, број 14/14).

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-8, 18. марта 2016. годинe 

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац на се-
дници одржаној 18. марта 2016. године, на основу члана 
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), чл. 2. и 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине Градске општине Вождовац и об-
разовању Привременог органа Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16) и члана 23. По-
словника Привременог органа Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 17/16), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНО-
ВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

I. У ставу IV Решења о разрешењу и именовању Избор-
не комисије Градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 6/14, 99/14, 15/15, 68/15 и 3/16) врше се 
следеће измене: 

Разрешавају се:
– Данијела Урошевић дужности заменика члана 4. Из-

борне комисије;
– Слободан Миливојевић, дужности заменика члана 5. 

Изборне комисије.
Именују се:
– Ружа Станковић за заменика члана 4. Изборне коми-

сије, на предлог ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ;
– Драгица Јовановић за заменика члана 5. Изборне ко-

мисије, на предлог ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-24 /16, 18. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац на сед-
ници одржаној 18. марта 2016. године, на основу чл. 18. и 
50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. за-
кон), и чл. 17–19 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
управљање и коришћење пословним простором „Пословни 
простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, бр. 
41/13 и 84/15), чл. 2. и 5. Одлуке о распуштању Скупшти-
не Градске општине Вождовац и образовању Привременог 
органа Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, број 9/16) и члана 23. Пословника Привременог 
органа Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, број 17/16), донеo је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о одређивању висине 
закупнине за пословни простор којим управља Јавно пре-
дузеће „Пословно-спортски центар Вождовац” број 361-
490/2016 од 18. марта 2016. године, коју је донео Надзорни 
одбор ЈП „Пословно-спортски центар Вождовац”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 400-52/16, 18. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.
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На oснову члана 19. став 1. тачка 13) Статута Јавно пре-
дузеће Пословно-спортски центар Вождовац (пречишћен 
текст) бр. 361-184/2016, Уредби о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС”, бр. 24/12, 48/15 и 99/15), Одлуке о начину поступања 
са непокретностима које су у јавној својини Града Београ-
да односно на којима Град Београд има посебна својинска 
овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 36/14, 
97/14 и 20/15 – др. одлука), Надзорни одбор ЈП Пословно- 
спортски центар Вождовац на својој 43. седници одржаној 
дана 18. марта 2016. године, донео је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВ-
НИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ПОСЛОВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се висина закупнине за послов-

ни простор којим управља ЈП Пословно-спортски центар 
Вождовац (у даљем тексту: јавно предузеће), утврђује се 
најнижи износ закупнине за пословне зграде, пословне 
просторије и пословне објекте у којима се обавља претежно 
спортаска делатност, (у даљем тексту: пословни простор) 
чији је корисник Градска општина Вождовац, а испод ког 
износа се пословни простор не може дати у закуп.

Члан 2.
Висина закупнине, утврђена овом одлуком, је почетна 

висина закупнине, код издавања пословног простора путем 
јавног надметања, прикупљања писаних понуда јавним ог-
лашавањем и ван поступка јавног надметања односно при-
купљања писмених понуда.

У висину закупнине, није урачунат порез на додату 
вредност. Закупац плаћа закупнину са припадајућим поре-
зом на додату вредност, према испостављеним рачунима. 
Закупац је дужан да плаћа и комуналне и друге трошкове 
за коришћење пословног простора а који je у функцији за-
купа. 

У случају када се пословни простор не изда у закуп по-
сле два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, 
висина закупнине утврђена овом одлуком умањује се на 
80% од почетног износа закупнине.

У случају када се пословни простор у поновљеном 
поступку јавног оглашавања са умањеном почетном виси-
ном закупнине, на начин и под условима из става 3. овог 
члана, не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% 
од почетног износа закупнине, по којој цени ће се настави-
ти са јавним оглашавањем. 

Када се непокретност не изда у закуп ни после спрове-
дених четири и више поступака јавног оглашавања, висина 
закупнине не може бити испод 50% од износа закупнине за 
одговарајућу зону и делатност, одређене овом одлуком. У 
том случају рок трајања закупа не може бити дужи од три 
године. 

Хуманитарним организацијама које имају за циљ по-
моћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењи-
ма грађана из области здравства, културе, науке, просвете, 
спорта, социјалне и дечије заштите, који пословни простор 
не користе ради стицања прихода, као и добровољним ор-
ганизацијама које учествују у спасилачким акцијама, закуп-
нина се умањује на 20% од почетног износа закупнине, за 
пословни простор којег користе. 

Политичким странкама и организацијама које имају 
посланике односно одборнике у Народној скупштини РС, 
Скупштини Града Београда односно Скупштини Градске 
општине Вождовац може се дати у закуп пословни прос-
тор, уз обавезу плаћања закупнине у износу од 20%, за од-
говарајућу зону и делатност, од почетног износа закупнине 
одређене овом одлуком.

Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организа-
цијама чији је оснивач носилац права јавне својине, закуп-
нина се умањује на 30% од почетног износа закупнине, за 
пословни простор којег користе. 

Директни и индиректни корисници буџета Републике 
Србије, буџета локалне власти, осим организација за оба-
везно социјално осигурање, који користе пословни прос-
тор и покретне ствари којим управљају други корисници 
јавних средстава, намирују само трошкове по том основу. 
Други корисници јавних средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којима управљају директни или 
индиректни корисници буџета Републике Србије, плаћају 
настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одр-
жавања, односно закупа.

Јавно предузеће може закупцу који обавезу плаћања за-
купнине измирује у року утврђеном уговором о закупу, по 
протеку половине уговореног периода закупа, умањити из-
нос закупнине до 10% од утврђене/уговорене цене закупа, 
на основу образложеног захтева закупца.

За закупце пословног простора који обавезу плаћања 
закупнине извршавају у року, односно до дана валуте у ра-
чуну, износ утврђене закупнине умањује се за износ од 10% 
у наредном месецу, под условом да немају неизмирених ду-
говања по основу закупа пословног простора.

Члан 3.
Одлуку о давању пословног простора у закуп којом се 

одређује закупац, висина закупнине, уговорни период заку-
па и др. доноси Надзорни одбор јавног предузећа.

Јавно предузеће задржава право да сваке године увећа 
закупнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду 
тржишну висину закупнине за одређену локацију (зону), 
сходно члану 12. ст. 1. и 2 Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: 
Уредба).

Закупнина за пословни простор која је уговорена (по-
нуђена) у поступку давања у закуп пословног простора јав-
ним надметањем, или прикупљањем писмених понуда, или 
ван поступка јавног надметања односно прикупљања пис-
мених понуда, а која је виша од висине закупнине утврђе-
не овом одлуком, задржава уговорени (понуђени) износ, 
односно не увећава се све док висина закупнине из одлуке 
не достигне висину уговорене (понуђене) закупнине. Након 
тога висина закупнине прати свако наредно усклађивање у 
складу са овом одлуком.

Закупац плаћа закупнину за заједнички простор (сани-
тарни чвор, улазни хол, ходник, и др) у објектима са више 
корисника, сразмерно квадратури припадајућег дела зајед-
ничког простора, која се одређује у висини 10%, од уговоре-
не цене закупа, на основу Извештаја о премеру. 

За пословне просторије које се налазе у оквиру послов-
них зграда/објеката, са више корисника, Закупац плаћа ко-
муналне трошкове за квадратуру пословног простора који 
користи као и комуналне трошкове сразмерно квадрату-
ри припадајућег дела заједничког простора, на основу Из-
вештаја о премеру.
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Ако у пословној згради/објекту са више корисника, 
неки од пословних простора нема закупца, остали закупци 
плаћају комуналне трошкове за заједнички простор про-
центуално квадратури пословног простора који им је издат 
у закуп.

Члан 4.
Уколико се пословни простор налази у улици, или при-

лазним улицама улици у којој се изводе радови на изградњи 
и реконструкцији објеката инфраструктуре, односно уко-
лико се радови изводе у непосредној близини пословног 
простора, чији је инвеститор Република Србија, Град Бео-
град, општина или јавно предузеће, због којих је закупцу 
пословног простора знатно отежано или онемогућено оба-
вљање делатности, за време трајања радова, уговорени из-
нос закупнине може се умањити до 50%, на основу одлуке 
Надзорног одбор јавног предузећа.

Члан 5.
Закупац је дужан да до 10. у месецу плати накнаду за 

коришћење пословног простора за претходни месец, по 
испостављеној фактури јавног предузећа. У случају да му 
из било којих разлога не буде до 10. у месецу уручен рачун 
за претходни месец, дужан је да се у року од једног дана од 
дана истека наведеног рока обрати Јавном предузећу за из-
давање рачуна, у ком случају је обавезан да рачун плати у 
року од три дана од пријема истог. Уколико се Закупац не 
јави јавном предузећу први дан после 10. у месецу, за изда-
вање рачуна, сматра се да је рачун уручен.

У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови 
коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, 
грејање, смеће, телефон, и др.). Ове трошкове ће сносити 
закупац по испостављеним рачунима надлежних комунал-
них предузећа, односно по накнадно испостављеном заду-
жењу (префактурисани комунални трошкови) од стране 
јавног предузећа, уколико наведене трошкове за закупљени 
простор сноси Јавно предузеће. Закупац је дужан да пре-
фактурисане комуналне трошкове плати у року, односно до 
дана валуте у рачуну.

Уколико закупац не буде добио фактуру сходно ставу 2. 
овог члана, до 10. у месецу, дужан је да се у року од једног 
дана од дана истека наведеног рока обрати Јавном преду-
зећу за издавање рачуна, у ком случају је дужан да рачун 
плати у року од три дана од пријема истог. Уколико се за-
купац не јави јавном предузећу први дан после 10. у месецу, 
за издавање рачуна (а рачун је послат) сматра се да је исти 
уручен.

Члан 6.
Накнада за летњу башту које се налазе непосредно уз 

објекат-пословни простор, који се издаје, и у чијој је функ-
цији, на истој катастарској парцели, обрачунаваће се по m² 
баште у висини 40% од цене квадратног метра закупа посло-
вног простора. 

Накнада за издавање простора – летње баште, факту-
рисаће се за период од 1. априла до 31. октобра, према ис-
постављеној фактури.

II. ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ РАЗВРСТАН 

ПО ЗОНАМА

Члан 7.
Закупнина за пословни простор којим управља јавно 

предузеће, чији је корисник Градска општина Вождовац (у 

даљем тексту: оснивач), одређује се по метру квадратном, 
месечно, према врсти пословног простора и делатности 
које се обављају у пословном простору, и локацијама на 
којима се пословни простор налази, разврстаних по зона-
ма, и то у следећим износима: 

Врсте пословног простора
Делатност

Зона 
прва

Зона 
друга

Зона  
трећа

Зона 
четвр-

та

дин/m² дин/
m² дин/m² дин/

m²
1 2 3 4 5

1. Локали 664,65   
491,63 342,88 238,99

1а Локали у којима се обавља занатска 
делатност 466,31  342,88 241,60 170,26

1б Локали у којима се обављају послови: 
кладионица, мењачница, организовање игара 
на срећу 1329,30 983,26 685,76 477,97

1в Локали у којима се обављају банкарски 
послови и послови осигурања 996,98 737,45 514,32 358,48

2. Производња 235,27  163,53 61,19 50,00
3. Магацин 664,65  296,46  204,67 141,28
4. Витрине 157,20 157,20 157,20 157,20
5. Канцеларије за закупце који обављају делат-
ност: удружења грађана из области здравства, 
културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 
дечије заштите, домаће хуманитарне органи-
зације, фондације)

235,27 163,53 120,27 88,46

6. Канцеларије за закупце који обављају 
делатност политичких странаке, удружење 
грађана, агенције, дирекције, службе и друге 
организације чији је оснивач носилац права 
јавне својине, и сл)

316,50 231,05 171,97 128,00

7. Канцеларије за остале делатности 471,59 336,55  241,60 173,44
8. Атељеа 36,93 36,93 36,93 36,93
9. Гараже 211,00 211,00 211,00 211,00
10. Сала у објекту Месне заједнице
– закуп сале, за пословни простор разврстан у 
I зони,

500 динара/сат.

– закуп сале, за пословни простор разврстан у 
II зони,

400 динара/сат

– закуп сале, за пословни простор разврстан у 
III зони,

300 динара/сат.

– закуп сале, за пословни простор разврстан у 
IV зони,

200 динара/сат.

Члан 8.
Пословни простори којима управља јавно предузеће 

разврстава се у четири зоне:
1. Прва зона обухвата следеће улице: Војводе Степе од 

броја 2 до 400 (парна страна) и од 1 до 399 (непарна страна), 
Устаничку од броја 10 до 168 односно од броја 15 до 157, 
Јове Илића, Боже Јанковића број 1 и 2, Милорада Бонџу-
лића од броја 2 до 8 и од броја 5 до 17, Саве Машковића од 
броја 1 до 11 (непарна страна), Паунова број 6.

2. Друга зона обухвата следеће улице: Мишка Јовано-
вића од броја 2 до 48 и од броја 5 до 45, Бачванску, Боривоја 
Стевановића, Босе Милићевић, Боже Јанковића од броја 3 
до броја 87, Браће Ковач, Булевар Ослобођења – претходни 
назив Булевар ЈНА, Ђорђа Кратовца, Господара Вучића од 
броја 2 до 202, Грчића Миленка, Јаше Игњатовића, Круше-
вачку, Кумодрашку, Лимску, Љубе Недића, Максима Горког, 
Милорада Умљеновића, Радована Симића Циге, Озренску, 
Петроварадинску, Прешернову, Раде Кончара, Радоја Да-
кића, Табановачку, Тетовску, Тиквешку, Војводе Пријезде, 
Трише Кацлеровића, Војводе Скопљанца, Заплањску, Браће 
Јерковић, Мијачка, Ванђела Томе, Мештровићева, Генерала 
Штефанека.
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3. Трећа зона обухвата следеће улице: Војводе Степе од 
броја 401 до 679, Булевар ЈНА (Јајинци), КО Бели Поток, 
Јужна, Улица стара. 

4. Четврта зона обухвата: КО Пиносава, КО Рипањ, КО 
Зуце.

Одлуком надлежног органа оснивача о преносу новог 
пословног простора у фонд јавног предзећа одредиће се 
којој зони припада тај простор.

Члан 9.
Закупнина за галерију која је дограђена у пословном 

простору, обрачунава се у износу од 50% од утврђене – по-
нуђене закупнине, за делатност која се обавља у простору.

Закупнина за помоћни пословни простор, пословни 
простор који се налази у нивоу подрума/сутурена, и део по-
словног простора који се налази у нивоу подрума/сутурена а 
који се користи у функцији обављања делатности у послов-
ном простору, обрачунава се у износу од 50% од утврђене – 
понуђене закупнине за делатност која се обавља у простору.

За пословни простор који је целина за себе у таванском 
делу објекта, као и део пословног простора који се налази 
у таванском делу објекта а који се користи у функцији оба-
вљања делатности у пословном простору, закупнина се об-
рачунава у износу од 50% од утврђене – понуђене закупни-
не за делатност која се обавља у простору.

Закупцу, који у пословном простору обавља више одо-
брених (уговорених) делатности, закупнина за простор из 
ст. 1–3 овог члана, обрачунава се у износу од 50% од најви-
ше уговорене цене за одобрене делатности.

Закупац коме закуподавац одобри уградњу банкомата 
по поднетом захтеву, закупнина за пословни простор се 
уваћава за 10% од утврђене-понуђене закупнине за делат-
ност која се обавља у простору.

III. ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНО СПОРТСКИ 
ОБЈЕКАТ У УЛ.УСТАНИЧКА 125/1

Члан 10.
Пословни простор у пословно спортском објекту у ул. 

Устаничкој бр. 125/1, разврстава се у три категорије:

– прва категорија (пословни простор у приземљу објекта) 600 динара/m²
– друга категорија (пословни простор на спрату објекта) 450 динара/m²
– трећа категорија (пословни простор без природног осветљења 
и природне вентилације; пословни простор у новоу подрума/
сутерена) 300 динара/m²

Члан 11.
Закупнина за пословни простор који се налази са 

предње стране објекта (код главног улаза) у Устаничкој 
125/1, одређује се у висини од 15.000 динара/месечно.

Члан 12.
За пословни објекат/зграду у којем се обавља претежно 

спортска делатност, остале спортске активности, делатност 
фитнес клубова и сличо, утврђује се цена закупа за:

1. СПОРТСКА ДВОРАНА:
– тренинг и рекреација од 8,00 до 14,00 4.000 динара/сат 
– тренинг и рекреација од 14,00 до 17,00 4.800 динара/сат
– тренинг и рекреација од 17,00 до 23,00 5.200 динара/сат
– индивидуални тренинг 1.800 динара/сат
– ноћни термин (од 23 h) 3.000 динара/сат
– тренинг утакмица (две свлачионице за екипе и 
свлачионица за судије, без публике) 8.000 динара/сат
– тренинг утакмица (са семафором, две свлачионице 
за екипе и свлачионица за судију, без публике) 10.000 динара/сат
– турнири 10.000 динара/сат

– утакмица 15.000 динара/сат
– ТВ пренос 22.500 динара/сат
– намештање, припрема и распремање простора за неку 
манифестацију 5.200 динара/сат
– коришћење свлачионице 1.000 динара/сат
– употреба климе 5.000 динара/сат
2. ФИТНЕС САЛА:
– тренинзи и рекреација 1.500 динара/сат
3. САЛА „93”:
– тренинзи 2.000 динара/сат
4. СВЕЧАНА САЛА:
– тренинзи, закуп сале 2.600 динара/сат
– приредбе, семинари, представе и други програми 4.500 динара/сат
– приредбе, семинари, представе и други програми 
са употребом озвучења којим располаже Јавно предузеће 6.000 динара/сат
– вечерње представе 5.500 динара/сат
– вечерње представе са употребом озвучења 
којим располаже Јавно предузеће 7.000 динара/сат
5. ПРЕС САЛА:
– састанци, прес конференције, трибине, промоције књи-
га, пробе и тренинзи 1.500 динара/сат
– састанци, прес конференције, трибине, промоције књи-
га, пробе и тренинзи са употребом озвучења којим
се располаже Јавно предузеће 2.000 динара/сат
6. ПРОСТОРИЈА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ:
– закуп креативне радионице 1.200 динара/сат
7. ГАЛЕРИЈСКИ ПРОСТОР:
– закуп галеријског простора 500 динара/сат
– закуп галеријског простора 2.000 динара/дан
– закуп галеријског простора, од 1–5 дана 5.000 динара
– закуп галеријског простора, од 6–10 дана 8.000 динара
– закуп галеријског простора, до 30 дана 20.000 динара
8. ПРОДАЈНИ БОКС 
– закуп продајног бокса у оквиру објекта 5.000 динара/месечно
9. ШТАНД:
– закуп штанда (два стола за продају) 1.000 динара/дан
– закуп штанда (два стола за продају), од 1 до 5 дана 5.000 динара
– закуп штанда (два стола за продају), од 6 до 10 дана 8.000 динара
– закуп штанда (два стола за продају), до 30 дана 15.000 динара
10. КОРИШЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА 
– коришћење клавира 416,67 динара/сат
11. САЛA ЗА СТОНИ ТЕНИС
– стони тенис рекреација 166,67 динара/сат
– стони тенис одвојени сто 250 динара/сат
– склањање столова због реализације других програма 3.000 динара/сат
12. ТЕРЕТАНА:
– употреба теретане за клубове 4.000 динара/сат
13. ХОЛ ОБЈЕКТА
– део хола за постављање апарата (за напитке, кондиторс-
ке производе и др.)

8.000 динара по
 апарату/месечно

– део хола за друге намене (пружање услуга грађанима)
600 динара/квм/

месечно
14. ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА:
– истицањем реклама на паноима по/m² (по утакмици) 1.000 динара
– истицањем реклама на заштитним мрежама по m² (по 
утакмици) 1.000 динара
– истицање реклама на паноима по m² (месечно) 5.000 динара
– истицањем реклама на заштитним мрежама по m² 
(месечно) 5.000 динара
– истицање реклама на паноима и заштитним мрежама 
по m² (годишње), од 0,5 m² до 5 m² 35.000 динара
– истицање реклама на паноима и заштитним мрежама 
по m² 
(годишње), од 6,0 m² до 10 m² и више 45.000 динара
– рекламе на унутрашњим површинама по m² (годишње) 10.000 динара
– светлећа реклама на унутрашњим површинама по m² 
(годишње) 15.000 динара
– реклама на спољашњим површинама објекта по m² 
(годишње) 15.000 динара
– светлећа реклама на спољашњим површинама по m² 
(годишње) 20.000 динара
15. ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА БАНКОМАТ
– цена закупа простора за банкомат 15.000 динара/месечно
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
За новостечени пословни простор, са једним или више 

корисника, који је пренет на управљање јавном предузећу, 
а у чијем поседу се већ налази правно или физичко лице 
по раније стеченом основу, јавно предузеће задржава пра-
во да закључи Уговор о закупу пословног простора са тим 
правним или физичким лицем, ако је испуњен било који 
од услова предвиђених чланом 10. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС”, бр. 24/12, 48/15 и 99/15). 

За новостечени пословни простор, са једним или више 
корисника, који је пренет на управљање јавном предузећу, 
а у чијем поседу се већ налази правно или физичко лице 
по раније стеченом основу, закупнина ће се обрачунавати 
сходно претходно закљученим уговорима за тај објекат, све 
док јавно предузеће не закључи уговоре о закупу са затече-
ним корисницима простора, у складу са одредбама ове од-
луке. 

Члан 14.
Све што није регулисано овом одлуком регулисаће се 

посебном одлуком Надзорног одбора јавног предузећа.

Члан 15.
На сва питања која нису нису регулисана овом одлуком, 

примењиваће се одредбе Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном пого-
дбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/12 и 48/15 – у даљем тексту: Уред-
ба), Закона о облигационим односима, као и други прописи 
који регулишу ову материју.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о 

одређивању висине закупнине за пословни простор којим 
управљања ЈП „Пословни простор – Вождовац” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 68/15) и Одлука о допунама 
одлуке о одређивању висине закупнине за пословни прос-
тор којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац” 
(„Службени лист Града Београда”, број 3/16).

Члан 17.
Уколико неке од одредаба ове одлуке постану неважеће 

или престану да буду на снази услед измена и допуна одред-
би позитивно – правних прописа Републике Србије и /или 
одлука надлежних органа, одлука остаје на снази, а уместо 
неважећих одредби биће примењене законске и подзакон-
ске одредбе најближе овде одређеној сврси и значењу.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
Пословно-спортски центар Вождовац

Број 361-490/2015, 18. марта 2016. године

Председник 
Љиљана Масловарић, ср.

ЗЕМУН

Привремени орган Градске општине Земун на седници 
одржаној 16. марта 2016. године, на основу члана 5. став 2. 
Пословника Привременог органа Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 15/16), а у складу 
са чланом 3. став 2. и чланом 37. став 1. тач. 1. и 4. Статута 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 43/13 – пречишћен текст), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕ-

МЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Овлашћује се председник Привременог органа Град-
ске општине Земун, Дејан Матић, да врши текуће и не-
одложне послове из надлежности председника градске 
општине Земун, односно да представља и заступа градску 
општину и да је наредбодавац за извршење буџета, у складу 
са чланом 3. став 2. и чланом 37. став 1. тач. 1. и 4. Статута 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 43/13 – пречишћен текст). 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-245/2016-II/21, 16. марта 2016. године

Председник
Дејан Матић, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу чл. 6, 7, 8. и 9. Закона о печату државних и 
других органа („Службени гласник РС”, број 101/07), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и чл. 5. и 24. Статута ГО Чу-
карица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пре-
чишћен текст), Скупштина ГО Чукарица, на 27. седници 
одржаној 15. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се израда, употреба, чување и 

уништавање печата и штамбиља и друга питања која се одно-
се на њихову употребу у ГО Чукарица, (у даљем тексту: ГОЧ).

Члан 2.
Печат служи за потврђивање аутентичности аката 

којима: – скупштина, – председник, – веће, – управа и – 
општинско правобранилаштво (у даљем тексту: органи) и 
– радна тела Градске општине Чукарица одлучују или служ-
бено опште са другим органима, правним лицима и грађа-
нима/кама. 

Печат се, по правилу, ставља са леве стране, поред потписа 
лица овлашћеног за потписивање, тако да отисак печата јед-
ним делом захвати текст назива функције потписника акта.
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Члан 3.
Печат органа и радних тела ГОЧ је велики округли пе-

чат, пречника 32 mm.
Печат има следећу садржину: Република Србија; Град 

Београд – Градска општина Чукарица; назив органа од-
носно радног тела; у дну печата исписано је седиште – Бео-
град и римска цифра (редни број печата, ако их има више) 
која се ставља између грба РС и седишта органа; у средини 
печата је мали грб Републике Србије.

Текст печата исписан је у концентричним круговима на 
српском језику, ћириличним писмом.

Члан 4.
Управа ГОЧ може имати више примерака печата који 

морају бити истоветни по садржини и величини и обележе-
ни редним бројем, римском цифром.

Број и намена печата утврђује се посебним решењем на-
челника/це Управе ГОЧ, зависно од обима и врсте послова.

Члан 5.
Управа ГОЧ има и мали печат.
Мали печат је пречника 23 mm и исте је садржине, испи-

сане на исти начин, као садржина великог печата.
Мали печат се може користи за печатирање легитима-

ција, путних налога, позива, доставница и сл.
У Управи ГОЧ у употреби су 3 (три) примерка малог 

печата, који се налазе у: Одељењу за заједничке послове, 
Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за скупштин-
ске, опште послове и послове са грађанима.

Члан 6.
Управа и општинско правобранилаштво ГОЧ имају 

штамбиљ, који служи за евидентирање аката и других пис-
мена, а може служити за идентификацију на ковертама и 
другим омотима у којима се отпрема службена пошта, као 
и за друге сличне сврхе у вршењу послова из надлежности 
органа који га поседују.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија које не 
могу бити веће од 80×60 mm. Величину и садржину штам-
биља утврђује начелник/ца управе. 

Штамбиљ не може бити округлог облика.

Члан 7.
Штамбиљ садржи: назив и седиште органа, који се упи-

сује водоравно, а између њих се оставља простор за уписи-
вање броја акта и датум његовог евидентирања, а може да 
садржи и друге податке (назив организационе јединице – 
Одељења ГОЧ, Одсека, адресу, број поштанског фаха и по-
ште, број телефона, одговарајући текст у зависности за коју 
сврху се користи, потпис овлашћеног лица и сл.). 

Члан 8.
У ГОЧ се користи и штамбиљ који садржи потврду да је 

акт који доносе органи ГОЧ у управном поступку, коначан, 
извршан или правоснажан, са датумом настанка тих чиње-
ница, датумом констатације тих чињеница, те потписом 
службеног лица које обрађује предмет, односно руководио-
ца Одељења и Одсека ГОЧ, за акта која је на њихов предлог 
донела Скупштина ГОЧ, Веће и председник.

Овај штамбиљ се употребљава за потврђивање чињени-
це само ако нису већ констатовани одлуком, решењем или 
закључком и то након спроведеног поступка утврђивања 
чињеница да против одлуке, решења или закључка није 
вођен поступак или је правоснажно окончан након употре-
бе редовних правних лекова. 

Потпис службеног лица на штамбиљу, оверава се печа-
том надлежног органа.

Неосновану потврду о коначности, извршности или пра-
воснажности укинуће решењем исти орган који је потврду 
ставио, на предлог странке или по службеној дужности. 

Члан 9.
Отисак штамбиља ставља се, по правилу, у зависности 

од садржине истог, у горњем десном углу прве стране при-
мљеног акта (пријемни штамбиљ) или у левом горњем углу 
прве стране акта који се отпрема (штамбиљ за завођење и 
отпремање акта).

У отисак се уписују следећи подаци:
1. у рубрику ,,примљено” – датум када је акт примљен; 
2. у рубрику ,,орган” – број основне евиденције органа; 
3. у рубрику ,,орг. јед.” – број евиденције организационе 

јединице; 
4. у рубрику ,,број” – број из бројчаног картона (редни 

број из скраћеног деловодника); 
5. у рубрику ,,прилог” – укупан број примљених прилога и
6. у рубрику ,,вредност” – укупан износ таксених марака 

или новца. 
Остале ознаке на актима веза бројева и сл.) бележе се 

поред отиска пријемног штамбиља.

Члан 10.
Председник/ца и заменик председника/це ГОЧ, председ-

ник/ца и заменик председника/це скупштине и начелник/
ца и заменик начелника/це Управе ГОЧ, могу имати и упо-
требљавати факсимил – скениран оригинални потпис, из-
рађен у облику печата који се на документ ставља отиском.

Председник/ца ГОЧ, односно начелник/ца управе, по 
потреби, одобрава израду факсимила посебном одлуком, 
лицима која су овлашћена за потписивање службених аката 
из надлежности ГОЧ.

Лице које има у службеној употреби факсимил – вла-
сник факсимила, овлашћује лице које ће исти у његово име 
чувати и користити и о чему ће водити евиденцију.

Члан 11.
Факсимил се може користити за потписивање искључи-

во у својству функције и не може се користити кад је вла-
сник факсимила одсутан, из било ког разлога. 

Факсимил за потпис, лица из члана 10. могу да ставе тек 
када је један примерак изворника лично потписан. 

Лице које има право да користи факсимил, по престанку 
функције, исти задржава. 

II. ИЗРАДА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА

Члан 12.
Печати и штамбиљи (факсимили) се израђују од гуме 

или другог одговарајућег материјала.

Члан 13.
Печате и штамбиље (факсимиле) израђује овлашћено 

лице, регистровано за обављање послова израде печата (пе-
чаторезац).

Члан 14.
Захтев за израду печата и штамбиља, са подацима о њи-

ховој величини, броју и садржини подноси се начелнику/ци 
Управе ГОЧ.

У случају потребе за израдом више печата означених 
римским цифрама, захтев садржи и назнаку врсте акта који 
се оверава сваким од тих печата.
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На основу сагласности – Решења Министарства држав-
не управе и локалне самоуправе, начелник/ца Управе ГОЧ 
доноси решење којим се одобрава израда и употреба но-
вих печата и стављају ван употребе стари печати. На осно-
ву овог решења и решења наведеног министарства се, код 
овлашћеног печаторесца, врши израда печата.

За израду и употребу нових штамбиља није потребна са-
гласност министарства.

Члан 15.
Отисак израђеног печата, податке о броју примерака пе-

чата и датум почетка његове употребе, орган ГОЧ је дужан 
да достави министарству, у року од десет дана од дана изра-
де печата.

III. УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ ПЕЧАТА

Члан 16.
Печатом Скупштине ГОЧ оверавају се акти скупштине, 

које потписује председник/ца скупштине, као и повеље, ди-
пломе, захвалнице, награде и друга признања које додељује 
скупштина ГОЧ. 

Печатом председника/це ГОЧ оверавају се акти које 
потписује председник/ца у вршењу функције представљања 
и заступања ГОЧ и други акти које доноси у оквиру својих 
овлашћења. 

Печатом Већа ГОЧ оверавају се акти Већа, које потпи-
сује председни/ца ГОЧ, као и повеље, дипломе, захвалнице, 
награде и друга признања које додељује Веће.

Печатом Управе ГОЧ оверавају се акти, које потписује 
овлашћено лице, којима органи у саставу управе, (одељења, 
одсеци и др.) одлучују или службено опште са другим орга-
нима, правним и физичким лицима.

Печатом општинског правобранилаштва ГОЧ оверавају 
се акти којима општински правобранилац и његови заме-
ници службено опште са другим органима, правним и фи-
зичким лицима.

Печатом радних тела ГОЧ оверавају се акти, које потпи-
сује председник/ца радног тела, као и повеље, дипломе, 
захвалнице, награде и друга признања које додељује радно 
тело ГОЧ.

Члан 17.
За употребу и чување печата овлашћен/а је и 

одговоран/а:
– секретар/ка скупштине или лице које он/она овласти – 

за печат скупштине ГОЧ,
– лице које овласти председник/ца ГОЧ – за печат пред-

седника/це ГОЧ и Већа ГОЧ,
– лице које овласти начелник/ца Управе ГОЧ – за печат 

Управе и Изборне комисије ГОЧ.

Члан 18.
Печати управе ГОЧ налазе се у одељењима (одсецима) 

Управе, код лица из члана 17. и један примерак код наче-
лника управе.

Остали органи и радна тела у ГОЧ поседују по један 
примерак печата.

Печат и штамбиљ се чува и употребљава у службеним 
просторијама ГОЧ.

Изузетно, за вршење одређених службених радњи, печат 
се може употребљавати и ван службених просторија.

У случају из става 2. овог члана, одобрење даје лице 
овлашћено и одговорно за употребу и чување печата.

Члан 19.
Лице овлашћено за употребу и чување печата и штам-

биља дужно је да их чува на начин којим се онемогућава 
њихово неовлашћено коришћење.

Члан 20.
Овлашћење и одговорност за чување и употребу печата 

утврђује се посебном одлуком начелника/це Управе ГОЧ за 
запослене у Управи ГОЧ, а председника/це ГОЧ и председ-
ника/це скупштине ГОЧ за постављена и изабрана лица. 

У случају преношења овлашћења и одговорности за 
чување и употребу печата, примопредаја се врши запис-
нички.

IV. СТАВЉАЊЕ ВАН УПОТРЕБЕ И УНИШТАВАЊЕ ПЕ-
ЧАТА И ШТАМБИЉА

Члан 21.
Лица овлашћена за употребу и чување печата дужна су 

да пријаве нестанак или губитак печата начелнику/ци Уп-
раве ГОЧ, што се без одлагања пријављује Министарству 
државне управе и локалне самоуправе и оглашава се нева-
жећим у „Службеном листу Града Београда”, у року од три 
дана од сазнања за нестанак или губитак печата.

Несталим или изгубљеним печатом (штамбиљом) сма-
тра се печат (штамбиљ) који није доступан лицу овлашће-
ном за чување и употребу печата (штамбиља).

Печат (штамбиљ) се сматра неважећим од дана прија-
вљивања његовог нестанка или губитка.

У случају каснијег проналаска печат (штамбиљ) ће се 
уништити.

Члан 22.
Нестали или изгубљени печат који је једини у органу за-

мењује се, на основу сагласности министарства, примерком 
обележеним редним бројем један, римском цифром, а у слу-
чају поновног нестанка или губитка замењује се примерком 
печата обележеним наредним редним бројем.

У случају кад орган има више примерака печата, нестао 
или изгубљени печат замењује се, на основу сагласности 
министарства, новим печатом који је обележен наредним 
редним бројем, у односу на укупан број печата.

Члан 23.
Печат (штамбиљ) који је због истрошености, оштеће-

ности, промене уређења државних и других органа – ста-
тусне промене, промене назива или седишта, укидања 
унутрашње јединице, престанка вршења јавних овлашћења 
или из других разлога постао неупотребљив, ставља се ван 
употребе и уништава се.

Лице овлашћено за чување и употребу печата (штам-
биља) дужно је да преда печат (штамбиљ) надлежном орга-
ну ради уништавања, у року од три дана од дана настанка 
промене.

Члан 24.
Уништавање печата врши комисија коју решењем об-

разује председник/ца ГОЧ и о извршеном уништењу оба-
вештава надлежно министарство, уз достављање Записни-
ка о уништавању печата.

Уништавање печата врши се механичким путем, ски-
дањем и уништењем текста печата.
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Члан 25.
Комисија за уништавање печата сачињава записник о 

уништавању печата који садржи: датум када је печат униш-
тен, место где је печат уништен, број примерака печата, њи-
хове ознаке (редни број под којим је уписан у евиденцију о 
печатима) и начин уништавања.

Записник из става 1. овог члана потписује председник/
ца и чланови комисије. 

Члан 26.
Стављање ван употребе и уништавање штамбиља врши 

се на начин како је то прописано овом одлуком за печате 
(није потребно обавештавати министарство).

V. ЕВИДЕНЦИЈА О ПЕЧАТИМА, ШТАМБИЉИМА И 
ФАКСИМИЛИМА

Члан 27.
Одељење за финансије и привреду је надлежно за 

вођење евиденције (регистра) израђених, уништених и пе-
чата оглашених неважећим, као и евиденцију штамбиља и 
факсимила, а евиденцију о лицима којима је поверена упо-
треба и чување печата води Одељење за заједничке послове 
– Одсек радних односа и заједничких послова.

Евиденција (регистар) из става 1. овог члана садржи: 
– назив организационе јединице за чије потребе је печат, 
штамбиљ израђен и име и презиме лица за кога је факси-
мил наручен, – број и датум решења надлежног министар-
ства о сагласности на садржину и изглед печата, – број и 
датум акта начелника Управе (председника) ГОЧ којим је 
одобрена израда печата, штамбиља и факсимила, – величи-
ну печата и штамбиља, – отисак печата, штамбиља и фак-
симила, – број примерака сваког и ознаку, – број и датум 
акта о престанку употребе и уништења печата, као и начин 
уништења, – датум почетка употребе новог, – број и датум 
акта којим се овлашћено лице задужује за употребу и чу-
вање печата, штамбиља и факсимила, – датум када је печат 
(штамбиљ и факсимил) нестао, изгубљен и уништен – број 
записника о уништавању печата (штамбиљa и факсимилa), 
– потпис запосленог лица овлашћеног за вођење регистра, 
остали подаци од значаја за употребу и чување печата и 
штамбиља.

VI. НАДЗОР

Члан 28.
Надзор над применом ове одлуке врши начелник/ца Уп-

раве ГОЧ.

VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања на огласној табли Управе Градске општине Чукарица.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06 – 10/2016, 15. марта 2016. године

Председник 
Милан Стојић, ср.

Скупштинa Градске општине Чукарица, на седници, одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
број 61/14 – пречишћен текст), у складу са чланом 20. Одлуке 
о Правобранилаштву Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 102/14) и Одлуке о изменама и допу-
нама Одлуке о Општинском правобранилаштву ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 27/15), и члана 119. По-
словника Скупштине Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 32/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВО-

БРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се дужности заменика општинског право-
браниоца ГО Чукарица Бојан Савић, на лични захтев.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII – 05 број 06 -10 /16, 15. марта 2016. године

Председник 
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године на основу члана 11. став 1. Одлуке 
о Општинском правобранилаштву Градске општине Чукари-
ца („Службени лист Града Београда”, број 102/14) и Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаш-
тву ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 27/15) 
и члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Поставља се Дејан Маринковић за заменика општин-
ског правобраниоца ГО Чукарица са 16. мартом 2016. године.

2. Постављење се врши на период од пет година.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06 – 10/16, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници 
одржаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Бојана Матовић дужности члана Избор-
не комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године

Председник 
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Лејла Марковић – на предлог Одборничке 
групе ЛДП-а за члана Изборне комисије Градске општине 
Чукарица у сталном саставу. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06– 10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пре-
чишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Јован Анђелковић дужности заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица у стал-
ном саставу.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда“.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници 
одржаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Момчило Милетић – на предлог Одбор-
ничке групе СДС-а за заменика члана Изборне комисије 
Градске општине Чукарица у сталном саставу. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06– 10/2016, 15. марта 2016. године

Председник 
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Милена Петровић дужности заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица у стал-
ном саставу.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Биљана Матовић – на предлог Одборничке 
групе ЛДП-а за заменика члана Изборне комисије Градске 
општине Чукарица у сталном саставу. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници 
одржаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Снежана Радовић дужности заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица у стал-
ном саставу.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 27. седници одр-
жаној 15. марта 2016. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Иван Ђурђевић – на предлог Одборничке 
групе ДС-а за заменика члана Изборне комисије Градске 
општине Чукарица у сталном саставу. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-10/2016, 15. марта 2016. године
Председник 

Милан Стојић, ср.

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), 
Изборна комисија ГО Чукарица, на 13. седници одржаној дана 
16. марта 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА

I. Именује се у проширени састав Изборне комисије ГО 
Чукарица, на предлог овлашћеног лица изборне листе ДЕ-
МОКРАТСКА ЧУКАРИЦА – ЗОРАН АЛИМПИЋ Демо-
кратска странка, СДС – Борис Тадић, Нова странка, Дарко 
Минговски из Београда, дипл. економиста, ул. Младена Мит-
рића 4а/13, ЈМБГ 0702984710172, за члана и Мики Ивановић 
из Београда, предузетник, ул. Виноградски венац 36, ЈМБГ 
2401979710048, за заменика члана.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Изборна комисија ГО Чукарица 
X 01 број 013-19/2016, 16. марта 2016. године

Председник 
Игор Митровић, ср.

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 3410 – одлука УС и 
54/11), Изборна комисија ГО Чукарица, на 14. седници одр-
жаној дана 18. марта 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА

I. Именује се у проширени састав Изборне комисије ГО 
Чукарица, на предлог овлашћеног лица изборне листе др 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, 

Небојша Дуброја, дипл. правник из Београда Здравка Јова-
новића 32, Чукарица, ЈМБГ 2101988710243 за члана и Ђорђе 
Ђорђевић, економски техничар, из Београда, ул. Осијечка 
бр. 32, Чукарица, ЈМБГ 0912975710024, за заменика члана.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Изборна комисија ГО Чукарица 
X 01 број 013-20/2016, 18. марта 2016. године

Председник 
Игор Митровић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ

Привремени орган Градске општине Младеновац, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, на основу чла-
на 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине Градске општине Младеновац и образовању 
Привременог органа Градске општине Младеновац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 42/15), тачке 5. Закључка 
Владе Републике Србије 05 број 023-487/2016 од 23. јану-
ара 2016. године, члана 29. Пословника Привременог ор-
гана Градске општине Младеновац („Службени лист Града 
Београда”, број 44/15) и члана 18. Статута Градске општине 
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – 
пречишћен текст и 38/13), донео је 

ОДЛУКУ
I

Привремени орган Градске општине Младеновац је 
сагласан да се потраживање Градске општине Младеновац, 
по основу пореза на зараде који је уступљени приход буџе-
та локалне самоуправе, према Предузећу за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
ГОША СОЛКО ДОО из Смедеревске Паланке, Првог срп-
ског устанка број 202, матични број 7316828, конвертује – 
претвори у удео Градске општине Младеновац у основни 
капитал Предузећа за професионалну рехабилитацију и за-
пошљавање особа са инвалидитетом ГОША СОЛКО ДОО 
из Смедеревске Паланке.

II
Предмет конверзије потраживања у удео у смислу тачке 

I ове одлуке су потраживања по основу пореза на зараде 
који је уступљени приход буџета локалне самоуправе, и то:

– износ главног дуга и камате са стањем на дан 10. сеп-
тембра 2015. године, утврђених записником са Пореском 
управом Смедеревска Паланка, број 093-433-12-02100/2015-
I1С02 од 29. октобра 2015. године и то: главни дуг 130.554,04 
динара са каматом обрачунатом по записнику до 10. сеп-
тембра 2015. године од 72.380,93 динара и са обрачунатом 
каматом на главни дуг за период 11. септембра 2015 – 23. 
јануара 2016. године, у износу од 7.003,74 динара, а што је у 
укупном износу 209.938,71 динара, односно учешће у капи-
талу 0,06%. 

III
Привремени орган Градске општине Младеновац при-

хвата Унапред припремљен план реорганизације Предузећа 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом ГОША СОЛКО ДОО из Смедеревске Па-
ланке, са предложеном мером конверзије потраживања у 
удео у класи поверилаца Е.
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IV
Привремени орган Градске општине Младеновац заду-

жује председника Привременог органа да по заказивању 
рочишта за разматрање и гласање поверилаца о Унапред 
припремљеном плану реорганизације, које ће одреди-
ти Привредни суд у Пожаревцу, опуномоћи лице које ће у 
име Градске општине Младеновац на рочишту гласати ЗА 
усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације 
Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошља-
вање особа са инвалидитетом ГОША СОЛКО ДОО из Сме-
деревске Паланке, или потписати и оверити у суду изјаву 
о гласању ЗА, која има обавезујуће дејство и правну снагу 
гласачког листића на рочишту за гласање о плану реогани-
зације у смислу члана 3. став 6. Правилника о начину спро-
вођења реорганизације унапред припремљеним планом 
реорганизације и садржини тог плана („Службени гласник 
РС”, број 37/10).

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у 

„Службеном листу Града Београда”.

VI
Ову одлуку доставити Министарству финансија – По-

реској управи Смедеревска Паланка и Предузећу за профе-
сионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвали-
дитетом ГОША СОЛКО ДОО из Смедеревске Паланке.

Привремени орган Градске општине Младеновац
Број V-00-06-1-68/2/2016, 16. марта 2016. године

Председник
Владан Глишић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник Градске општине Обреновац, 16. марта 
2016. године, уз прибављено мишљење Већа Градске општи-
не Обреновац са седнице одржане 16. марта 2016. годи-
не, сходном применом одредаба члана 13. став 4. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 
72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. за-
кон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 1. став 2. и члана 9. став 4. 
Закона о финансијској помоћи породици са децом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), на основу чл. 
22. и 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), 
донео је

ПО СЕБА Н ПР ОГРАМ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЈА 
РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕ-
ЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овим посебним програмом се уређују ближи услови, 

критеријуми, начин и поступак за остваривање права на 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години 
и начин извештавања о наменском коришћењу додељених 
средстава.

Овим посебним програмом утврђује се већи обим права 
од права утврђених Законом и повољнији услови за њихово 
остваривање, у циљу подстицаја рађања деце, укључивањем 
већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 2.
Критеријумими за остваривање права на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу су:
1. да пар има држављанство Републике Србије;
2. да пар има пребивалиште на територији Градске општи-

не Обреновац најмање годину дана пре подношења захтева и
3. да је пар, уколико је жена млађа од 40 година, иско-

ристио право на два покушаја који се финансирају из сред-
ства обавезног здравственог осигурања.

III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

Члан 3.
Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 дина-

ра по пару и исплаћује се једнократно, у износу према про-
фактури здравствене установе која ће вршити вантелесну 
оплодњу.

У истој календарској години финансијска помоћ се може 
доделити једанпут.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 4.
Уз захтев за доделу финансијске помоћи се прилаже:
1. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена 

од стране два сведока да пар живи заједно;
2. уверења о држављанству Републике Србије пара;
3. уверења о пребивалишту пара и фотокопије личних 

карти;
4. профактура здравствене установе, која ће вршити 

вантелесну оплодњу, о висини средстава потребних за по-
криће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису ус-
танове у регистар надлежне установе;

5. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање 
– Филијале за Град Београд, да је пар искористио право на 
два покушаја који се финансирају из средстава обавезног 
здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 40 годи-
на. Уколико је жена старија од 40 година, овај доказ није по-
требно подносити;

6. уколико поступак вантелесне оплодње спроводи ино-
страна здравствена установа, документа те здравствене ус-
танове морају бити преведена од стране судског преводиоца.

Члан 5.
Захтев се подноси на писарници Управе градске општи-

не, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са оба-
везном назнаком „Комисији за социјална питања – Захтев 
за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу”, у року од 15 
дана од дана ступања на снагу овог посебног програма.

Члан 6.
Решење о додели финансијске помоћи доноси председ-

ник градске општине Обреновац, на основу мишљења Ко-
мисије за социјална питања Већа Градске општине Обрено-
вац, у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Против решења председника градске општине о при-
знавању права на финансијску помоћ, се не може уложити 
жалба, већ се једино може покренути управни спор.
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На основу решења из става 1. овог члана закључује се 
уговор између корисника средстава и градске општине, 
којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

Додељена средства се на рачун корисника преносе на ос-
нову закљученог уговора.

Стручне и административно техничке послове за пот-
ребе спровођења овог програма обављаће Одељење за при-
вреду и развој Управе градске општине. 

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КО-
РИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 7.
Корисник средстава је дужан да додељена средства ко-

ристи искључиво за намену за коју су му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава је из-

вештај са рачунима здравствене установе о спроведеном 
поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да 
достави у року од шест месеци од дана преноса средстава.

Уколико корисник средстава, у року из претходног ста-
ва, не достави извештај са рачунима здравствене установе, 
сматраће се да средства нису наменски утрошена и против 
истог покренуће се поступак за повраћај пренетих средста-
ва увећаних за законску затезну камату.

VI. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КО-
РИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 8.
Овај посебан програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 20, 16. марта 2016. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

Председник градске општине Обреновац, 16. марта 
2016. године, на предлог Већа градске општине са седнице 
одржане 16. марта 2016. године, на основу члана 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење 
и 44/14 – др. закон), члана 30. Одлуке о промени оснивач-
ког акта – Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 12/13), члана 52. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), посту-
пајући по захтеву ЈКП „Топловод” Обреновац бр. 2016-591/1 
од 2. фебруара 2016. године за давање сагласности на Од-
луку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника ос-
новних и осталих комуналних услуга које плаћају непосред-
ни корисници ЈКП „Топловод” Обреновац НО број XLII 
– 3/2016 од 29. јануара 2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛ-

НИХ УСЛУГА

I. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обрено-
вац НО број XLII – 3/2016 од 29. јануара 2016. године о из-
мени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних 
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” 
Обреновац.

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења. 

II. О ценама комуналних производа и услуга из тачке 
I овог решења ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће 
Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и на-
длежна министарства РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/25, 16. марта 2016. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 18. става 1. и члана 60. става 1. тачке 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), 
члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, број 88/11), члана 30. и члана 37. став 1. Одлуке 
о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈКП „Топ-
ловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 
12/13) и члана 30. става 1. Статута ЈКП „Топловод” Обрено-
вац број 2013-2884/1 од 10. маја 2013. године, Надзорни од-
бор ЈКП „Топловод” Обреновац је на XLII седници одржаној 
дана 29. јануара 2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

I. Усваја се измена и допуна Ценовника основних и оста-
лих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници 
ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 13/14 од 1. марта 2014. године и 75/15 од 10. децем-
бра 2015. године, у даљем тексту: Ценовник), тако што се:

1. У делу „Ценовник услуга давања података, услова и 
сагласности на комуналну инфраструктуру”, након редног 
броја 9. додају нови који гласе: 

– „10. Информација о топловодним инсталацијама на 
парцели за индивидуалне стамбене јединице – постоји 
регулациони план – обрачун по парцели, Основна цена 
2.000,00, ПДВ 20% 400,00, УКУПНО 2.400,00”;

– „11. Информација о топловодним инсталацијама на 
парцели за индивидуалне пословне објекте – постоји регу-
лациони план – обрачун по парцели, Основна цена 3.000,00, 
ПДВ 20% 600,00, УКУПНО 3.600,00”;

– „12. Информација о топловодним инсталацијама на 
парцели за пословне објекте и објекте колективног ста-
новања – постоји регулациони план – обрачун по парце-
ли, Основна цена 6.000,00, ПДВ 20% 1.200,00, УКУПНО 
7.200,00”;

– „13. Информација о топловодним инсталацијама на 
парцели за урбанистичке пројекте и акте – не постоји регу-
лациони план – обрачун по парцели, Основна цена 500,00, 
ПДВ 20% 100,00, УКУПНО 600,00”;

– „14. Додатне информације о топловодним инста-
лацијама на парцели за урбанистичке пројекте и акте – 
постоји регулациони план – обрачун по парцели, Основна 
цена 500,00, ПДВ 20% 100,00, УКУПНО 600,00”;

– „15. Информације о положају топловодних инстала-
ција на парцели у односу на трасе друге инфраструктуре, 
Обрачун по ангажованом радном сату”;
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2. У делу „Ценовник услуга давања услова, сагласности и 
прикључака на систем топлификације”, код редног броја 4. 
брише грешком написано „(цена грејања × 2) × број месеци 
грејања”. Истовремено се након редног броја 4. додаје нови 
број 5. који гласи: „5. „Давање информације о могућим на-
чинима за прикључење на парцели”

– за објекте индивидуалног становања и индивидуалне 
пословне објекте, Основна цена 1.000,00, ПДВ 20% 200,00, 
УКУПНО 1.200,00”;

– за објекте колективног становања и колективне по-
словне објекте, Основна цена 10.000,00, ПДВ 20% 2.000,00, 
УКУПНО 12.000,00”;

Досадашњи бројеви 5, 6, 7, 8 и 9 постају 6, 7, 8, 9 и 10.
II. Измена и допуна ценовника чини саставни део ове 

oдлуке;
III. Ову oдлуку доставити oснивачу на сагласност;
IV. По добијању сагласности из претходног става, ову oд-

луку са Ценовником услуга давања података, услова и саглас-
ности на комуналну инфраструктуру и Ценовником услуга 
давања услова, сагласности и прикључака на систем топли-
фикације објавити у „Службеном листу Града Београда”;

V. Измењени и допуњени Ценовник основних и осталих 
комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП 
„Топловод” Обреновац за дванаестомесечно плаћање ће се при-
мењивати од дана добијања сагласности из става 2. ове одлуке.

ДОПУНА

ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ДАВАЊА ПОДАТАКА, УСЛОВА И 
САГЛАСНОСТИ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена

ПДВ 
20%

УКУП-
НО

10.

Информација о топловодним инста-
лацијама на парцели за индивиду-
алне стамбене јединице – постоји 
регулациони план – обрачун по 
парцели

2.000,00 400,00 2.400,00

11.

Информација о топловодним инста-
лацијама на парцели за индивидуал-
не пословне објекте – постоји регула-
циони план – обрачун по парцели

3.000,00 600,00 3.600,00

12.

Информација о топловодним ин-
сталацијама на парцели за пословне 
објекте и објекте колективног ста-
новања – постоји регулациони план 
– обрачун по парцели

6.000,00 1.200,00 7.200,00

13.

Информација о топловодним 
инсталацијама на парцели за 
урбанистичке пројекте и акте – не 
постоји регулациони план – обрачун 
по парцели

500,00 100,00 600,00

14.

Додатне информације о топлово-
дним инсталацијама на парцели 
за урбанистичке пројекте и акте –
постоји регулациони план – обрачун 
по парцели

500,00 100,00 600,00

15.
Информације о положају топловод-
них инсталација на парцели у односу 
на трасе друге инфраструктуре

Обрачун по ангажованом 
радном сату

ЦЕНОВНИК 

УСЛУГА ДАВАЊА ПОДАТАКА, УСЛОВА И САГЛАС-
НОСТИ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основ-
на цена ПДВ 20% УКУП-

НО

1.

Давање података о положају кому-
налне инфраструктуре за индиви-
дуалне стамбене јединице – постоји 
регулациони план – обрачун по 
парцели

2.000,00 400,00 2.400,00

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основ-
на цена ПДВ 20% УКУП-

НО

2.

Давање података о положају комунал-
не инфраструктуре за индивидуалне 
пословне објекте – постоји регулацио-
ни план – обрачун по парцели

3.000,00 600,00 3.600,00

3.

Давање података о положају кому-
налне инфраструктуре за пословне 
објекте и објекте колективног 
становања – постоји регулациони 
план – обрачун по парцели

6.000,00 1.200,00 7.200,00

4.

Давање услова и података о положају 
комуналне инфраструктуре за 
урбанистичке пројекте и акте – не 
постоји регулациони план – обрачун 
по парцели

500,00 100,00 600,00

5.

Давање додатних услова и давање 
података о положају комуналне 
инфраструктуре за урбанистичке 
пројекте – обрачун по парцели

500,00 100,00 600,00

6.
Давање података о положају кому-
налне инфраструктуре у односу на 
трасе друге инфраструктуре

Обрачун по ангажованом 
радном сату

7. Давање сагласности на трасе друге 
инфраструктуре

Обрачун по ангажованом 
радном сату

8. Овера пројектне документације 
комуналне инфраструктуре

Обрачун по ангажованом 
радном сату

9. Давање сагласности на трасу каблова 3.500,00 700,00 4.200,00

10.

Информација о топловодним инста-
лацијама на парцели за индивидуалне 
стамбене јединице – постоји регула-
циони план – обрачун по парцели

2.000,00 400,00 2.400,00

11.

Информација о топловодним инста-
лацијама на парцели за индивидуал-
не пословне објекте – постоји регула-
циони план – обрачун по парцели

3.000,00 600,00 3.600,00

12.

Информација о топловодним ин-
сталацијама на парцели за пословне 
објекте и објекте колективног ста-
новања – постоји регулациони план 
– обрачун по парцели

6.000,00 1.200,00 7.200,00

13.

Информација о топловодним инста-
лацијама на парцели за урбанистичке 
пројекте и акте – не постоји регула-
циони план – обрачун по парцели

500,00 100,00 600,00

14.

Додатне информација о топлово-
дним инсталацијама на парцели и 
информације о могућим начинима 
прикључења за урбанистичке пројек-
те –обрачун по парцели

500,00 100,00 600,00

15.
Информације о положају топловод-
них инсталација на парцели у односу 
на трасе друге инфраструктуре

Обрачун по ангажованом 
радном сату

ИЗМЕНА И ДОПУНА

ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАС-
НОСТИ И ПРИКЉУЧАКА НА СИСТЕМ ТОПЛИФИКА-

ЦИЈЕ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена

ПДВ 
20%

УКУП-
НО

– за објекте индивидуалног стано-
вања – обрачун по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00

– за пословне објекте и објекте 
колективног становања – обрачун 
по објекту

10.000,00 2.000,00 12.000,00

– за пројекте зонских подстаница об-
рачун по прикључној снази дин/kW 50,00 10,00 60,00

5. Давање информације о могућим 
начинима за прикључење на парцели
– за објекте индивидуалног становања 
и индивидуалне пословне објекте 1.000,00 200,00 1.200,00

– за објекте колективног становања и 
колективне пословне објекте 10.000,00 2.000,00 12.000,00
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ЦЕНОВНИК

УСЛУГА ДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ И ПРИ-
КЉУЧАКА НА СИСТЕМ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена

ПДВ 
20%

УКУП-
НО

1
Потврда о обезбеђењу топлотне 
енергије
(ЕНЕРГЕТСКА ПОТВРДА)

   за објекте индивидуалног стано-
вања – обрачун по прикључку 1.000,00 200,00 1.200,00

за пословне објекте и објекте 
колективног становања – обрачун по 
прикључку

10.000,00 2.000,00 12.000,00

2 Потврда о обезбеђењу додатне 
топлотне енергије

   обрачун по прикључној снази дин/
kW 500,00 100,00 600,00

3 Давање услова за пројектовање и 
прикључење

 
 – за објекте индивидуалног ста-
новања и индивидуалне пословне 
објекте – обрачун по објекту

1.000,00 200,00 1.200,00

 
 – за објекте колективног становања 
и колективно пословне објекте – 
обрачун по објекту

10.000,00 2.000,00 12.000,00

4

Овера пројектне документације за 
индивидуалне стамбене објекте и 
пословно – стамбене објекте и објек-
те колективног становања
– за објекте индивидуалног стано-
вања – обрачун по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00

– за пословне објекте и објекте 
колективног становања – обрачун 
по објекту

10.000,00 2.000,00 12.000,00

– за пројекте зонских подстаница об-
рачун по прикључној снази дин/kW 50,00 10,00 60,00

5. Давање информације о могућим 
начинима за прикључење на парцели
– за објекте индивидуалног ста-
новања и индивидуалне пословне 
објекте

1.000,00 200,00 1.200,00

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена

ПДВ 
20%

УКУП-
НО

– за објекте колективног становања 
и колективне пословне објекте 10.000,00 2.000,00 12.000,00

6

Сагласност на прикључење (кон-
трола испуњености дефинисаних 
услова), објекта и регулација на 
предајном вентилу – индивидуални 
стамбени објекти 

   – обрачун по прикључку 4.000,00 800,00 4.800,00

7

Сагласности на прикључење и регу-
лација на предајном вентилу – по-
словно стамбени објекти и објекти 
колективног становања 

  по прикључном kW инсталисане 
снаге дин/kW 300,00 60,00 360,00

   – за стамбени простор до 150 m² – 
обрачун по објекту 1.078,35 215,67 1.294,02

   – за стамбени простор преко 150 m² основна цена + 1% по квад. 
метру од оснoвне цене

   – за пословни простор до 100 m² – 
обрачун по објекту 1.848,60 369,72 2.218,32

   – за пословни простор преко 100 m² основна цена + 1% по квад. 
метру од оснoвне цене

8

Надокнада за коришћење топлотне 
енергије у претходном периоду за 
откривене нелегално прикључене 
потрошаче

   – за објекте индивидуалног ста-
новања (цена грејања × 2)×12 месеци

   – за пословне објекте и објекте 
колективног становања (цена грејања × 2)×12 месеци

9 Цена испоручене енергије у режиму 
пробног грејања

(цена грејања × 2)× број месе-
ци грејања

10 Цена испоручене енергије у режиму 
инвеститорског грејања

(цена грејања × 2)× број месе-
ци грејања

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
НО број XLII-3/2016, 29. јануара 2016. године

Председник
Драган Миленковић, ср.
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Страна

Програм коришћења средстава Буџетског фон-
да за заштиту животне средине Града Београда за 
2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за права детета Града Београда  – – – – – – – – – – –  5

Правилник о допуни Правилника о одређивању 
особа које могу остварити право на бесплатно ко-
ришћење обележених паркинг места на јавним 
општим паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о другом ребалансу буџета Градске 

општине Вождовац за 2016. годину – – – – – – – – –  6
Решење о констатовању престанка мандата рад-

них тела Скупштине Градске општине Вождовац  –  21
Решење о изменама Решења о разрешењу и имено-

вању Изборне комисије Градске општине Вождовац  –  21
Решење о давању сагласности на Одлуку о 

одређивању висине закупнине за пословни простор 
којим управља Јавно предузеће „Пословно-спорт-
ски центар Вождовац” са Одлуком  – – – – – – – – –  21

ЗЕМУН
Решење о давању овлашћења председнику При-

временог органа Градске општине Земун– – – – – –  25

ЧУКАРИЦА
Одлука о употреби печата и штамбиља Градске 

општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25
Решење о разрешењу заменика општинског пра-

вобраниоца Градске општине Чукарица  – – – – – –  28
Решење о постављењу заменика општинског 

правобраниоца Градске општине Чукарица  – – – –  28
Решење о разрешењу члана Изборне комисије 

Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  28

Страна

Решење о именовању члана Изборне комисије 
Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  29

Решење о именовању заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  29

Решење о именовању заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  29

Решење о именовању заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  30

Решење о утврђивању проширеног састава Из-
борне комисије ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – –  30

Решење о утврђивању проширеног састава Из-
борне комисије ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – –  30

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о сагласности да се потраживање Град-

ске општине Младеновац по основу пореза на за-
раде према Предузећу за професионалну рехаби-
литацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
ГОША СОЛКО ДОО конвертује у удео Градске 
општине Младеновац у основном капиталу  – – – –  30

ОБРЕНОВАЦ
Посебан програм здравствене заштите у циљу 

подстицаја рађања деце финансирањем поступка 
вантелесне оплодње средствима буџета Градске 
општине Обреновац за 2016. годину  – – – – – – – –  31

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” 
Обреновац о измени и допуни Ценовника основних 
и осталих комуналних услуга са Одлуком  – – – – – – 32

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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