
Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, на основу члана 171. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17), члана 25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 
7. Статута града Београд („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ *

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКО-
ЛА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 6/12, 23/12, 37/13, 57/13, 
61/14, 66/14, 38/15, 61/16, 79/16 и 87/16) у члану 2. ове oдлу-
ке број „168” замењује се бројем „167”.

Члан 2.
У табеларном приказу број и просторни распоред 

основних школа у делу мреже – „Основне школе”, који је са-
ставни део Одлуке, врши се следећа измена:

Под 30.15. Општина Стари град, шифра школе 30.15.3 
80101, назив школе „Стари град”, разредност I–VIII

Брише се Основна школа „Стари град”

Шифрa шкoлe Сeдиштe шкoлe Нaзив шкoлe Издвojeнo 
oдeљeњe Рaзрeднoст 

15. Oпштинa Стaри грaд
30.15.3
80101 

Бeoгрaд „Стaри грaд”  I–VIII

У табеларном приказу број и просторни распоред 
основних школа у делу мреже – „Основне школе за музичко 
образовање и васпитање”, који је саставни део Одлуке врши 
се следећа измена:

Под 30.13.– Општина Савски венац, у реду 30.13.1 80103 
МШ „Станислав Бинички”. брише се Издвојено одељење 
ОШ „Ратко Митровић” Нови Београд, тако да ред гласи:

Шифрa шкoлe Сeдиштe шкoлe Нaзив шкoлe Издвojeнo 
oдeљeњe Рaзрeднoст 

30.13 Oпштинa Сaвски вeнaц
30.13.1
80103

Бeoгрaд „Стaнислaв 
Бинички”

I-VI

Гaндиjeвa 
138a

I–VI

* Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало је сагласност на ову 
одлуку 5. марта 2018. године Решењем број 610-00-00001/2018-07.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града” по добијању сагласности Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.

Скупштина Града Београда
Број 6-1101/17-С, 21. децембрa 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

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

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ 
СТЕПЕ – ФАЗА I1, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ПУКОВНИКА ПУ-

РИЋА, ЈОВЕ ИЛИЋА И ЛЕПЕНИЧКЕ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна плана детаљне регула-
ције ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, оп-
штина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пу-
ковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке (у даљем тексту: 
измена и допуна планa детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се ПД „БИРО 59” д.о.о. из Београда, Булевар осло-
бођења 7–9, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана 
изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу Одлу-
ке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће Петар Кукрик из Београда, Јове Или-
ћа 51.
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4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије Градске општи-
не Вождовац, блок између улица Војводе Степе, Пуковника 
Пурића, Јове Илића и Лепеничке, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 2,38 ha.

5. У оквиру намене простора измена и допуна планa де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 
је да измене и допуне планa детаљне регулације не пред-
стављају оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),

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

O б р а з л оже њ е

Изради измена и допуна планa детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе 
Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица 
Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општи-
не Вождовац блок између улица Војводе Степе, Пуковника 
Пурића, Јове Илића и Лепеничке, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 2,38 ha.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регу-
лације обезбедиће Петар Кукрик из Београда, Јове Илића 51.

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

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 

процена утицаја на животну средину и Мишљење Секрета-
ријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-79/2017-V-04 
од 15. августа 2017. године), утврдио је да предметне измене 
и допуне планa детаљне регулације не представљају оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и не подлежу обавези израде стратешке процене ути-
цаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-9/18 од 6. фебруара 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-23/2018-V–04 oд 12. фебруара 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 8983/1 од 
14. фебруара 2018. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (до-
пис бр. 4426/1 од 20. фебруара 2018. године) доставили су 
мишљења у којима наводе да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио тражено 
мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом 
решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-9/18, 1. марта 2018. године

Заменик начелника
Градске управе –

– секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ

ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У МАРТУ 2018. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да није било измене потрошачких цена, у Граду 
Београду, у марту 2018. године, односно да иста износи 0,0% у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-52/2018, 13. априла 2018. године

Помоћник секретара
Јово Самарџић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 
168. Закона о запосленима у аутономној покрајини и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16 
и 113/17), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број 88/16), Уредбе о критеријуми-
ма за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места намештеника у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 88/16), 
и члана 26. Одлуке о организацији Управе градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 105/16, 
132/16 и 11/17), 13. априла 2018. године, усвојило је 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији рад-

них места у управи и општинском правобранилаштву Град-
ске општине Нови Београд („Службени лист Града Београ-
да”. број 109/16), (у даљем тексту: Правилник), члан 3. мења 
се и гласи: 

У Правилнику је систематизован следећи број службе-
ника на положају:

Службеници на положају Број службеника

Службеник на положају – I група 1 службеник

Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:

Службеници – извршиоци Број службеника

Самостални саветник 38

Саветник 69

Млађи саветник 23

Сарадник 11

Млађи сарадник 6

Виши референт 51

Референт 1

Млађи референт 3

Укупно: 202 службеника

Намештеници Број намештеника

Прва врста радних места 1

Друга врста радних места 0

Трећа врста радних места 3

Четврта врста радних места 24

Пета врста радних места 0

Укупно: 28 намештеника

Члан 2.
Члан 24. Правилника, мења се и гласи:
Правилник садржи радна места на положајима, изврши-

лачка радна места и радна места на којима раде намештеници.

Службеници на положају Број службеника

Службеник на положају – I група 1 службеник

Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:

Службеници – извршиоци Број службеника

Самостални саветник 36

Саветник 67

Млађи саветник 22

Сарадник 10

Млађи сарадник 6

Виши референт 50

Референт 0

Млађи референт 1

Укупно: 192 службеника

Намештеници Број намештеника

Прва врста радних места 1

Друга врста радних места 0

Трећа врста радних места 3

Четврта врста радних места 24

Пета врста радних места 0

Укупно: 28 намештеника

Члан 3.
У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 

систематизација радних места у Управи градске општине, 
Одељак 6., II Одељење за друштвене делатности, II-1Одсек 
за друштвене делатности, у тачки II-1-9, број службеника 
смањује се са 2 на 1.

У истом члану Поглављу и одељку, IV Одељење за општу 
управу, IV-1 Одсек за општу управу брише се радно место 
под тачком IV-1-4.

Члан 4.
У члану 25. Поглавље II Организација и систематиза-

ција радних места у Управи градске општине, Одељак 6, VI 
Служба за заједничке послове, VI-1 Одсек за радне односе и 
управљање људским ресурсима, бришу се радна места под 
тачком VI-1-4 и тачком VI-1-5 и додаје се радно које гласи: 

VI-1-4 Кадровска евиденција 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: обавља техничке послове у поступку избора 
кандидата и запошљавања; води персонална досијеа, евиден-
ције о броју и кретању службеника и намештеника у Управи 
и друге евиденције из области радних односа; уноси и ажу-
рира базу података у aпликацији ХЕРМЕС 2; уноси податке у 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања; обавља 
техничке послове у вези са планирањем организационих про-
мена у органима градске општине; обавља техничке послове у 
вези са оцењивањем рада службеника; обавља послове израде 
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статистичких извештаја; издаје уверења из радног односа; до-
ставља податке за поступање пред надлежним судовима у по-
ступцима које води Општинско правобранилаштво; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану Поглављу и Одељку, VI Служба за зајед-
ничке послове, VI-1 Одсек за радне односе и управљање 
људским ресурсима, ранија тачка VI-1-6 сада постаје тачка 
VI-1-5, ранија тачка VI-1-7 сада постаје тачка VI-1-6, а ра-
нија тачка VI-1-8 сада постаје тачка VI-1-7.

Члан 5.
У члану 25. Поглавље II Организација и систематизаци-

ја радних места у Управи градске општине, Одељак 6., VII 
Одељење за буџет и финансије, иза тачке VII-0-1, додаје се 
радно место под тачком VII-0-2 и гласи: 

VII-0-2 Административно– канцеларијски послови
Звање: виши референт  број службеника: 1

Опис посла: административно-технички послови; при-
јем и евидентирање долазне и излазне поште одељења – осим 
фактура; води евиденцију дописа Одељења; обавља админи-
стративне послове за шефа Одсека и начелника Одељења; 
техничка припрема, реализација и израда записника са сед-
ница Комисије за буџет; комуникација са БС тимом за унос 
нових матичних података за добављаче и материјале; праће-
ње регистрације фактура добављача у Централном регистру 
фактура Управе за трезор; обједињавање месечних требова-
ња канцеларијског материјала за потребе Одељења; води еви-
денцију о доласку запослених на посао и сачињава месечне 
извештаје о присутности запослених на послу, обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено средње образовање свих струка у четво-
рогодишњем трајању, положен државни стручни испит, нај-
мање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану Поглављу и Одељку, VII Одељење за бу-
џет и финансије, VII-2 Одсек за трезор, бришу се радна ме-
ста под тачком VII-2-3 и под тачком VII-2-7. 

У истом члану Поглављу и Одељку, VII Одељење за буџет 
и финансије, VII-2 Одсек за трезор, ранија тачка VII-2-4 сада 
постаје тачка VII-2-3, ранија тачка VII-2-5 сада постаје тачка 
VII-2-4, а ранија тачка VII-2-6 сада постаје тачка VII-2-5. 

У истом члану Поглављу и Одељку, VII Одељење за буџет 
и финансије, VII-3 Одсек за финансијске послове директних 
корисника, у тачки VII-3-3 број службеника се са 1 повећава 
на 2, а у тачки VII-3-4 број службеника се са 2 смањује на 1.

У истом члану Поглављу и Одељку, VII Одељење за бу-
џет и финансије, VII-3 Одсек за финансијске послове ди-
ректних корисника, брише се радно место под тачком VII-
3-5, а ранија тачка VII-3-6 сада постаје тачка VII-3-5. 

Члан 6.
У члану 25. Поглавље II Организација и систематизаци-

ја радних места у Управи градске општине, Одељак 6., VIII 
Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестици-
оно пројектовање, VIII-2 Одсек за комуналне послове, бри-
ше се радно место под тачком VIII-2-7.

Члан 7.
У члану 25. Поглавље II Организација и систематиза-

ција радних места у Управи градске општине, Одељак 6.,X 
Служба за скупштинске и нормативне послове, X-2 Одсек 
за послове информисања, тачка X-2-1 мења се у делу који се 
односи на услове радног места, и гласи: 

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
них наука– факултет политичких наука или правни факултет 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Члан 8.
У члану 25. Поглавље II Организација и систематизација 

радних места у Управи градске општине, Одељак 6.,XI Слу-
жба за послове управе у месним заједницама, у тачки XI-0-2 
број службеника се са 3 смањује на 2.

Члан 9.
У осталом делу правилник остаје непромењен.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Нови Београд
Број Х-020-361, 13. априла 2018. године

Председник
Александар Шапић, ср.

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 9. седници 
одржаној 7. јула 2017. године, на основу чл. 13. и 88. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. Стату-
та Градске општине Палилула („Службени лист Града Бео-
град”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ *

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА И ГРАДА ОБНИНСК, КАЛУШКА ОБЛАСТ, РУ-

СКА ФЕДЕРАЦИЈА

Члан 1.
Успоставља се сарадња између Градске општине Палилу-

ла, Град Београд, Република Србија и Града Обнинск, Калу-
шка област, Руска Федерација, уважавајући традиционално 
пријатељство и историјску повезаност народа. 

Члан 2.
Сарадња између Градске општине Палилула и Града Об-

нинск, потврдиће узајамно пријатељство два народа и зајед-
ничку жељу за даљим унапређењем односа из области кул-
туре, науке, образовања, спорта, унапређења рада локалне 
самоуправе, економије, туризма, заштите животне средине, 
* Влада је дала сагласност на ову одлуку 7. септембра 2017. године Решењем 05 

број 016-8536/2017.
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привреде, као и у свим другим областима где за то постоји 
могућност и обострани интерес, а све у циљу унапређења 
друштвеног и културног живота својих грађана, али и јача-
ња и учвршћивања пријатељства два народа.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између Градске оп-

штине Палилула и Града Обнинск уредиће се Споразумом 
о сарадњи.

Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Палилула да 

потпише Споразум о сарадњи између између Градске оп-
штине Палилула, Град Београд, Република Србија и града 
Обнинск, Калушка област, Руска Федерација. 

Члан 5.
Средства потребна за финансирање сарадње из члана 1. 

ове одлуке, обезбедиће се у буџету Градске општине Пали-
лула.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на дава-

ње сагласности. 

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по добија-
њу сагласности Владе Републике Србије. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-25/2017-I-7, 7. јула 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 11. седници 
одржаној 24. новембра 2017. године, на основу чл. 13. и 88. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београд”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ *

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОП-
ШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА СР-

БИЈА И ГРАДА БЛАЖ, ЖУПАНИЈА АЛБА, РУМУНИЈА

Члан 1.
Успоставља се сарадња између Градске општине Палилу-

ла, Град Београд, Република Србија и Града Блажa, Жупани-
ја Алба, Румунија, уважавајући традиционално пријатељ-
ство и историјску повезаност народа. 

Члан 2.
Сарадња између Градске општине Палилула и Града 

Блаж, потврдиће узајамно пријатељство два народа и зајед-
ничку жељу за даљим унапређењем односа из области кул-
туре, науке, образовања, спорта, унапређења рада локалне 
самоуправе, економије, туризма, заштите животне средине, 
привреде, као и у свим другим областима где за то постоји 
могућност и обострани интерес, а све у циљу унапређења 
друштвеног и културног живота својих грађана, али и јача-
ња и учвршћивања пријатељства два народа.
* Влада је дала сагласност на ову одлуку 29. марта 2018. године Решењем 05 број 

016-2856/2018.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између Градске оп-

штине Палилула и Града Блаж, уредиће се Споразумом о 
сарадњи.

Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Палилула да 

потпише Споразум о сарадњи између Градске општине Па-
лилула, Град Београд, Република Србија и Града Блаж, Жу-
панија Алба, Румунија. 

Члан 5.
Средства потребна за финансирање сарадње из члана 1. 

ове одлуке, обезбедиће се у буџету Градске општине Палилула.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на дава-

ње сагласности. 

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по добија-
њу сагласности Владе Републике Србије. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-40/2017-I-7, 24. новембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 11. седници 
одржаној 24. новембра 2017. године, на основу чл. 13. и 88. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београд”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ **

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА И ГРАДА ЛИМАСОЛ, РЕПУБЛИКА КИПАР

Члан 1.
Успоставља се сарадња између Градске општине Палилу-

ла, Град Београд, Република Србија и Града Лимасол, Репу-
блика Кипар, уважавајући традиционално пријатељство и 
историјску повезаност народа. 

Члан 2.
Сарадња између Градске општине Палилула и Града Ли-

масол, потврдиће узајамно пријатељство два народа и зајед-
ничку жељу за даљим унапређењем односа из области кул-
туре, науке, образовања, спорта, унапређења рада локалне 
самоуправе, економије, туризма, заштите животне средине, 
привреде, као и у свим другим областима где за то постоји 
могућност и обострани интерес, а све у циљу унапређења 
друштвеног и културног живота својих грађана, али и јача-
ња и учвршћивања пријатељства два народа.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између Градске оп-

штине Палилула и Града Лимасол уредиће се Споразумом 
о сарадњи.
** Влада је дала сагласност на ову одлуку 29. марта 2018. године Решењем 05 број 

016-2859/2018.
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Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Палилула 

да потпише Споразум о сарадњи између Градске општине 
Палилула, Град Београд, Република Србија и града Лимасол, 
Република Кипар. 

Члан 5.
Средства потребна за финансирање сарадње из члана 1. 

ове одлуке, обезбедиће се у буџету Градске општине Палилула.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на дава-

ње сагласности. 

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по добија-
њу сагласности Владе Републике Србије. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-38/2017-I-7, 24. новембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 11. седници 
одржаној 24. новембра 2017. године, на основу чл. 13. и 88. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београд”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ *

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА И ГРАДА ЛИНЦ, РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА

Члан 1.
Успоставља се сарадња између Градске општине Пали-

лула, Град Београд, Република Србија и Града Линц, Репу-
блика Аустрија, уважавајући традиционално пријатељство 
и историјску повезаност народа. 

Члан 2.
Сарадња између Градске општине Палилула и Града 

Линца, потврдиће узајамно пријатељство два народа и за-
једничку жељу за даљим унапређењем односа из области 
културе, науке, образовања, спорта, унапређења рада ло-
калне самоуправе, економије, туризма, заштите животне 
средине, привреде, као и у свим другим областима где за то 
постоји могућност и обострани интерес, а све у циљу уна-
пређења друштвеног и културног живота својих грађана, 
али и јачања и учвршћивања пријатељства два народа.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између Градске оп-

штине Палилула и Града Линца уредиће се Споразумом о 
сарадњи.

Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Палилула да 

потпише Споразум о сарадњи између Градске општине Па-
лилула, Град Београд, Република Србија и Града Линца, Ре-
публика Аустрија. 
* Влада је дала сагласност на ову одлуку 11. јануара 2018. године Решењем 05 број 

016-68/2018.

Члан 5.
Средства потребна за финансирање сарадње из члана 1. 

ове одлуке, обезбедиће се у буџету Градске општине Палилула.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на дава-

ње сагласности. 
Члан 7.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по добија-
њу сагласности Владе Републике Србије. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-39/2017-I-7, 24. новембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на 17. сед-
ници одржаној 5. априла 2018. године, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”. бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 20. За-
кона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 
24/11) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 
33/13,36/13 и 66/16), доноси

ПР ОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТО-
РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У 2018. 

ГОДИНИ

I
Програмом унапређења социјалне заштите на територи-

ји градске општине Савски венац у 2018. години (у даљем 
тексту: програм) утврђују се активности у области унапре-
ђења положаја социјално угрожених појединаца и породи-
ца и развој постојећих услуга и програма помоћи и подр-
шке у области социјалне заштите.

Овим програмом обухваћени су социјално угрожени 
појединци и породице свих узраста са пребивалиштем на 
територији градске општине Савски венац, а којима је не-
опходна друштвена брига, помоћ и подршка ради превази-
лажења проблема у свакодневном функционисању.

Поједине услуге могу се пружати у партнерству са 
стручњацима/појединцима и представницима других оп-
штина, установа и удружења грађана на основу потписаног 
Споразума о сарадњи, као и суфинансирањем програма/
пројеката удружења грађана за област социјалне заштите, 
на основу предлога Комисије за избор програма/пројеката 
удружења грађана.

II
Средства за реализацију Програма унапређења социјал-

не заштите на територији градске општине Савски венац у 
2018. годину дефинисана су Програмским буџетом за 2018. 
године у оквиру следећих програмских активности: 

– Подршка социјално хуманитарним организацијама, Про-
грамска активност 0901003, 

– Подршка старим лицима, Програмска активност 0901007. 
Реализацију активности у области социјалне заштите на 

територији градске општине Савски венац, у складу са го-
дишњим плановима рада, спроводи Одељење за друштвене 
делатности.
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III
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална заштита коју организује, реализује и финан-
сира Градска општина Савски венац обухвата пружање со-
цијалних услуга, подршке и помоћи најугроженијим сугра-
ђанима током целе године, у складу са важећим прописима 
из области социјалне заштите. 

Програм унапређења социјалне заштите на територији 
градске општине Савски венац у 2018. години има следеће 
приоритете: 

– обезбеђивање бољих услова у циљу пружања што ефи-
каснијих услуга социјалне заштите;

– подизање нивоа доступности и квалитета социјалних 
услуга за осетљиве групе (деца и млади, стари, жене, особе 
са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и поро-
дице са проблемима у функционисању, интерно расељена 
и избегла лица, Роми, труднице, породиље, породице пали-
јативних и психијатријских болесника, породице са више 
деце и др.); 

– умрежавање и развој нових програма и услуга у обла-
сти друштвеног развоја;

– развијање доступности и одрживости иновативних 
социјалих услуга.

Општи циљ Програма је већа доступност социјалних 
услуга и програма социјализације. 

Социјална заштита обухвата и подршку активностима 
социохуманитарних организација кроз реализацију кон-
курса за суфинансирање програма и пројеката средствима 
из буџета ГО Савски венац.

IV
ПРОГРАМИ ПОМОЋИ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ

Програм унапређења социјалне заштите у 2018. години 
обухвата: Једнократне и друге облике помоћи, дневне услу-
ге у заједници, подршку особама са инвалидитетом, бес-
платну правну помоћ.

– Једнократна помоћ и други облици помоћи
Планиране активности су усмерене ка појединцима свих 

узраста као и породицама са циљем побољшања, односно 
очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања 
ризика, неповољних животних околности и социјалне ис-
кључености из надлежности Повереништва за избегла и 
интерно расељена лица и области унапређења положаја на-
ционалних мањина;

– Дневне услуге у заједници 
Планиране активности обухватају реализацију програ-

ма социохуманитарних организација и удружења, услуге 
културно– едукативних програма и програма социјализа-
ције и активације за старије особе, као и друге најразличи-
тије активности попут поделе новогодишњих пакетића.

– Подршка особама са инвалидитетом
Посебан вид социјалне заштите је управо фокусиран на 

заштиту особа са инвалидитетом, кроз рад Шалтера за по-
моћ особама са инвалидитетом и услуге знаковног тумача. 
Подршка овој категорији суграђана пружа се и кроз кори-
шћење специјализованог школског превоза ученика и деце 
са инвалидитетом. 

– Бесплатна правна помоћ
Градска општина Савски венац пружа бесплатну прав-

ну помоћ грађанима који нису у могућности да плате услуге 
адвоката а имају неопходну потребу да остварују своја пра-
ва и учествују у поступцима пред судовима, државним ор-
ганима и органима управе. 

V
НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ

Програм унапређења социјалне заштите у 2018. години 
реализује се кроз низ планираних активности усмерених ка 
појединцима свих узраста као и породицама са циљем по-
бољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања 
или ублажавања ризика, неповољних животних околности 
и социјалне искључености као и развоја личних потенција-
ла корисника за самосталан живот. 

Програм се реализује на следећи начин:
Једнократна помоћ и други облици помоћи се обезбеђу-

ју преко Повереништва за избегла и интерно расељена лица. 
Ова подршка се реализује тако што се појединци обраћају оп-
штини за помоћ путем појединачног захтева или пријавом на 
расписани јавни позив, а по ком основу се врши расподела по-
дршке обезбеђене од стране Комесаријата за избеглице и ми-
грације у виду: грађевинског материјала, огрева, намирница.

Дневне услуге у заједници обухватају реализацију про-
грама/пројеката организација и удружења грађана одабра-
них путем јавног конкурса, услуге културно-едукативних 
програма и програма социјализације и активације за старије 
особе су предвиђене управо за старије суграђане и реализују 
се кроз различите програме. На тај начин општина настоји 
да унапреди и очува квалитет живота, утиче на социјализа-
цију и хуманизацију живота старије популације, односно 
утиче на очување квалитета живота, отклањање или ублажа-
вање ризика, неповољних социјалних околности и социјалне 
искључености. Затим, значајна активност општине у оквиру 
ове услуге је и подела новогодишњих пакетића деци чији се 
родитељи/старатељи налазе на евиденцији Градског центра 
за социјални рад у Београду – Одељење Савски венац као и 
услуге гестовног тумача за глуве и наглуве особе у шалтер 
сали општине и другим институцијама.

Када је реч о подршци особа са инвалидитетом, глувим и 
наглувим особама, којима је услед информационих, комуни-
кационих и других препрека ограничено пуно и равноправно 
учешће у друштвеном животу, општина је обезбедила тума-
ча за знаковни језик приликом обављања послова у органи-
ма локалне самоуправе, образовању, здравству, полицији, 
суду, банци и сл. затим, приликом састављања и превођења 
писама, поднесака, телефонских разговора. Шалтер за особе 
са инвалидитетом је намењен управо овој популацији где им 
је пружена помоћ приликом обављања разних послова у оп-
штини као што је подношење захтева, информисање о оства-
ривању неког права или повластице и сл. а све у циљу што 
успешнијег укључивања ових особа у све области живота. 

VI
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕ-

ЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ

За једнократне и друге облике помоћи, грађани који 
имају статус избеглих и интерно расељених лица обраћају 
се за помоћ лично, усмено или на прописаним обрасцима 
Повереништва за избеглице.

За реализацију културно-едукативних програма и про-
грама социјализације и активације за старије особе, удру-
жења грађања се након расписаног јавног позива обја-
вљеног на званичном сајту општине јављају са предлогом 
пројекта и на тај начин аплицирају за средства. 

У циљу информисања о правима која могу да остваре особе 
са инвалидитетом могуће је обратити се службенику на Шалте-
ру за особе са инвелидитетом у Шалтер сали општине. Услуге 
преводиоца са/на знаковни језик су на располагању грађанима 
у Шалтер сали Градске општине Савски венац, понедељком од 



Број 31 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. април 2018.

9.00 до 17.00 часова. Oсталим радним данима по позиву. Зака-
зивање се може извршити на број телефона 064/5596-561. О ра-
спореду и доступности ове бесплатне социјалне услуге грађани 
су обавештени на званичном сајту ГО Савски венац.

VII
РЕАЛИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Све наведене услуге, помоћи и програми подршке наведе-
не у овом програму организује Градска општина Савски венац. 

Ресурси ангажовани у пружању услуга, помоћи и про-
грама подршке су поред Одељења за друштвене делатности, 
Омбудсман, Канцеларија за младе, Правна помоћ, Комисија 
за родну равноправност, Интерресорна комисија и Повере-
ник републичког комесаријата за избеглице.

Програм организује Градска општина Савски венац само-
стално или у партнерству са представницима јавног, цивил-
ног или приватног сектора. Ова сарадња је дефинисана пот-
писаним споразумима о сарадњи и утврђеним конкурсним 
процедурама за избор програма/пројеката за суфинансирање. 

Одељење за друштвене делатности дужно је да води еви-
денцију о поднетим захтевима, признатим правима на по-
моћ и подршку и донетим одлукама, да прати реализацију 
активности и достави годишњи Извештај о реализацији 

Програма унапређења социјалне заштите на територији ГО 
Савски венац у 2018. години Општинском већу и Скупшти-
ни Градске општине Савски венац.

VIII
ЗАКЉУЧАК

Доношењем Програма унапређења социјалне заштите на 
територији градске општине Савски венац у 2018. години, овај 
документ постаје полазна основа за реализацију пројеката со-
цијалне заштите из домаћих као и из фондова Европске уније.

Увођењем нових услуга социјалне заштите на локалном 
нивоу и уз примену савремених модела и стандарда социјал-
не заштите унапредиће се не само положај рањивих група, 
већ и квалитет живота свих суграђана/ки Савског венца.

IX
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у јавном гласилу „Службени лист Града Београда”.

Скупштина Градске општине Савски Венац
Број 06-1-17.11/2018-I-01, 5. априла 2018. године 

Председник скупштине 
Немања Берић, ср.

САДРЖАЈ
Страна

Одлука о изменама Одлуке о мрежи основних школа у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Изменa и допунa Плана детаљне регулације ширег 

подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пу-
рића, Јове Илића и Лепеничке – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1

Показатељ потрошачких цена у марту 2018. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и 
Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3

ПАЛИЛУЛА
Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града Обнинск, 

Калушка област, Руска Федерација– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4
Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града 

Блаж, жупанија Алба, Румуније – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града 

Лимасол, Република Кипар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5
Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града 

Линц, Република Аустрија  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6

САВСКИ ВЕНАЦ
Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Савски венац у 2018. години  – – – – – – – 6

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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