
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СТАРИ ГРАД

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 6. септембра 2021. гoдинe, нa oснoву чл. 15. и 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одред-
бама чл. 43. и 46. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 32. Зaкoнa 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), на предлог 
Већа градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ 

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Стари град за 2021. 

годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени 
лист Града Београда”, бр. 156/20, 6/21 и 34/21), „Општи део”, 
члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета у 2021. години утвр-

ђују се у износу од 483.319.272 динара и чине их: приходи из 
буџета у износу од 329.242.283 динара утврђених Одлуком 
о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и 
градских општина и одређивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2021. години – извор 
финансирања 01, приходи од меморандумских ставки за ре-
фундацију расхода у износу од 250.000 динара – извор фи-
нансирања 03, приходи од продаје роба и услуга (сопстве-
ни приходи) индиректног корисника буџетских средстава 
Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” 
у износу од 4.230.000 динара – извор финансирања 04, тран-
сфери од других нивоа власти у износу од 77.655.862 динара 
– извор финансирања 07, примања од продаје финанасијске 
имовине (отплата стамбених кредита) у износу од 3.000.000 

динара – извор финансирања 12 и пренетих средстава из 
претходне године у укупном износу од 68.941.127 динара – 
извор финансирања 13.

Наведени приходи и примања представљају обим сред-
става за финансирање јавних расхода.”

Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 4.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Стари град утврђују се у следећим износима:

ТАБЕЛА 1.

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације

СРЕДСТВА 
буџета 

планирана 
за период I-XII 

2021. године
1 2 3

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА 
И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 483.319.272
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 7 411.378.145
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A) 7 329.242.283
A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 329.242.283
1. Порез на доходак 711 167.142.283
– Порез на зараде 711110 155.142.283
– Порез на приходе од самосталних делатности 711120 12.000.000
– Порез на земљиште 711147 0
– Самодопринос на територији општине 711180 0
2. Порез на имовину 713 83.000.000
– Порез на имовину 713121/22 67.000.000
– Порез на пренос апсолутних права 713421 16.000.000
– Порез на акције на име удела 713611 0
3. Локалне комуналне таксе 714/716/741 8.000.000
– Порез на добра и услуге (таксе) 71457 1.900.000
– Други порези (таксе) 71611 5.900.000
– Приходи од имовине (таксе) 74153 200.000
4. Накнада за коришћење јавних површина 714560 19.400.000
5. Приходи од продаје добара и услуга 742 2.000.000
– Приходи од општинских административних 
такси (извор 01) 742251 2.000.000

– Накнаде за уређење грађевинског земљишта 742253 0
– Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 0
6. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 2.100.000
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– Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 100.000

– Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 2.000.000

7. Мешовити и неодређени приходи 745 46.000.000

– Остали приходи у корист нивоа општине 745151 46.000.000

8. Меморандумске ставке за рефундацију рас-
хода 77 1.600.000

– Меморандумске ставке за рефундацију расхо-
да из претходне године 772114 1.600.000

ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ – Изво-
ри 03-08 (Б) (73+744+745+77) 82.135.862

Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+744+745+77) 82.135.862

1. Донације и трансфери 73 77.655.862

– Трансфери од других нивоа власти (извор 07) 73315 77.655.862

3. Приход од продаје добара и услуга (сопстве-
ни приход) УК „Пароброд” (извор 04) 745151 4.230.000

4. Меморандумске ставке за рефундацију рас-
хода (извор 03) 77 250.000

– Меморандумске ставке за рефундацију расхо-
да (извор 03) – УК „Пароброд” 772114 250.000

ПРИМАЊА – Извори 09-15 (8+9+3) 71.941.127

ПРИМАЊА (8+9+3) 71.941.127

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (извор 12) 92 3.000.000
– Отплата стамбених кредита

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГО-
ДИНА – ПРОЦЕНА (извор 13) 321 68.941.127

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (4+5+6) 483.319.272

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 470.478.795

1.1. Расходи за запослене 41 206.167.958

1.2. Коришћење роба и услуга 42 169.473.847

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови заду-
живања 44 1.571.854

1.5. Социјална заштита из буџета 47 7.900.384

1.6. Остали расходи 48+49 82.714.752

1.7. Трансфери 46 2.650.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 12.840.477

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 6 0

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ УМАЊЕНЕ ЗА ИЗНОС ДАТИХ 
КРЕДИТА

   

1. Примања по основу отплате кредита 92 3.000.000

2. Износ датих кредита 62 0

IV РАЗЛИКА (1-2) 92-62 3.000.000

V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – СУФИЦИТ 7-(4+5) -71.941.127

Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)-
(4+5-44) -70.369.273

Укупни фискални резултат

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV -68.941.127

VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = – V   71.941.127
„

Члан 3.
Исказани буџетски дефицит у износу од 71.941.127 ди-

нара финансира се из примања од продаје финансијске 
имовине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу 
од 3.000.000 динара и пренетих средстава из претходних го-
дина (извор 13) у износу од 68.941.127 динара.

Укључивањем наведених примања у износима из става 
2. овог члана, исказани приходи и примања буџета за 2021. 
годину су у равнотежи са исказаним расходима и издацима.

Члан 4.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама распоређују се у 

следећим износима:

ТАБЕЛА 2.

Економска 
класификација Врста издатака 

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 

ПЛАНИРАНА 
ЗА ПЕРИОД I–XII 

2021. ГОДИНЕ
1 2 3

41 Издаци за запослене
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 166.620.000
412 Социјални допринос послодавца 26.775.000
413 Накнаде у натури 1.574.760
414 Социјална давања запосленим 5.433.711
415 Накнаде за запослене 3.816.467
416 Посебни расходи 1.948.020

 Укупно 41: 206.167.958
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 47.056.032
422 Трошкови пословних путовања 473.755
423 Услуге по уговорима 66.306.602
424 Специјализоване услуге 22.204.689
425 Текуће поправке и одржавање 24.599.639
426 Материјал 8.833.130

 Укупно 42: 169.473.847
44 Отплата камата и пратећи трошкови за-
дуживања

444 Пратећи трошкови задуживања 1.571.854
 Укупно 44: 1.571.854

46 Дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.350.000
465 Остале дотације и трансфери 1.300.000

 Укупно 46: 3.650.000
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.900.384
 Укупно 47: 7.900.384

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама 62.077.315
482 Остали порези 5.752.465
483 Новчане казне по решењу судова 13.999.202

 Укупно 48: 81.828.982
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 885.770
 Укупно 49: 885.770

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 4.240.000
512 Машине и опрема 7.200.477
515 Нематеријална имовина 1.400.000

 Укупно 51: 12.840.477
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 0
   Укупно 62: 0
  Укупни расходи: 483.319.272

„
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Члан 6.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 8.
Средства буџета из извора 01 у износу од 329.242.283 динара и средства из осталих извора у износу од 154.076.989 дина-

ра утврђена су и распоређена по програмској класификацији датој у табели број 4 и табели број 5.

ТАБЕЛА 4.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

ШИФРА ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ ИЗВОР 01 ОСТАЛИ 
ИЗВОРИ

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1101 Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање 2.302.535 58.284.495 60.587.030
1101-7001 Стари град мисли на зграде 2.302.535 58.284.495 60.587.030

1102 Програм 2 Комуналне делатности 8.400.000 8.400.000
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 8.200.000 8.200.000
1102-4001 Стари град мисли на заједницу 200.000 200.000

1501 Програм 3 Локални економски развој 1.000.000 1.000.000
1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 1.000.000 1.000.000

0401 Програм 6 Заштита животне средине 917.050 917.050
0401-4002 Стари град мисли на животну средину 917.050 917.050

0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 3.000.000 3.000.000

0701-4001 Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине Стари град (едукација учесника и превентивно 
промотивне активности у области безбедности саобраћаја) 3.000.000 3.000.000

2001 Предшколско васпитање и образовање 1.522.500 2.152.500 3.675.000
2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 600.000 600.000
2001-4001 Уређење вртића „Липа” 922.500 2.152.500 3.075.000

2002 Програм 9 Основно образовање и васпитање 4.183.226 4.832.274 9.015.500
2002-4009 Награђивање ученика 500.000 500.000
2002-4011 Текуће поправке и одржавање школа 2.333.226 4.832.274 7.165.500
2002-4012 Превоз ученика на такмичења 150.000 150.000
2002-4013 Ђаци прваци 1.200.000 1.200.000

0901 Програм 11 Социјална и дечја заштита 6.755.759 6.607.598 13.363.357
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 545.009 545.009
0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 44.107 44.107
0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 4.010.750 700.000 4.710.750
0901-0006 Подршка деци и породици са децом 1.000.000 3.415.000 4.415.000
0901-4001 Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 120.000 120.000
0901-4002 Empowering Roma Employability – ERE 2.328.491 2.328.491
0901-4004 Стари град мисли на пензионере – ИЗЛЕТИ 1.200.000 1.200.000

1201 Програм 13 Развој културе и информисања 30.940.679 15.523.154 46.463.833
1201-0001 Функционисање локалних установа културе 27.205.000 1.630.000 28.835.000
1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 2.335.679 10.793.154 13.128.833
1201-4001 Визуелни програм 440.000 300.000 740.000
1201-4002 Позоришни програм 160.000 700.000 860.000
1201-4003 Књижевни програм 254.000 250.000 504.000
1201-4004 Културне манифестације 170.000 380.000 550.000
1201-4005 Трибински програм 136.000 350.000 486.000
1201-4006 Дечје радионице 70.000 300.000 370.000
1201-4007 Филмски програм 135.000 200.000 335.000
1201-4008 Музички програм 35.000 620.000 655.000

1301 Програм 14 Развој спорта и омладине 2.270.000 3.817.988 6.087.988
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1.200.000 1.200.000 2.400.000
1301-0005 Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе 1.000.000 1.000.000
1301-4002 Turnover – Youth educational center 70.000 353.988 423.988
1301-4003 Покрени се за ИТ 2.264.000 2.264.000

0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 232.963.960 49.541.930 282.505.890
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 225.816.430 39.764.175 265.580.605
0602-0005 Локални омбдусман 5.361.760 5.361.760
0602-0006 Инспекцијски послови 500.000 2.000.000 2.500.000
0602-0009 Текућа буџетска резерва 385.770 385.770
0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000 500.000
0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 400.000 400.000
0602-4002 Функционисање рада службе матичара 77.755 77.755
0602-4003 Успостављање јединственог управног места 7.700.000 7.700.000
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2101 Програм 16 Политички систем локалне самоуправе 48.303.624 48.303.624
2101-0001 Функционисање Скупштине 17.347.190 17.347.190
2101-0002 Функционицање извршних органа 25.148.278 25.148.278
2101-4002 Савет за спровођење омладинске политике 5.808.156 5.808.156

  УКУПНО: 329.242.283 154.076.989 483.319.272

ТАБЕЛА 5.
ПРОГРАМИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД УКУПНА СРЕДСТВА

1101 Програм 1 Локални развој и просторно планирање 60.587.030
1102 Програм 2 Комуналне делатности 8.400.000
1501 Програм 3 Локални економски развој 1.000.000
0401 Програм 6 Заштита животне средине 917.050
0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 3.000.000
2001 Програм 8 Предшколско васпитање и образовање 3.675.000
2002 Програм 9 Основно образовање и васпитање 9.015.500
0901 Програм 11 Социјална и дечја заштита 13.363.357
1201 Програм 13 Развој културе и информисања 46.463.833
1301 Програм 14 Развој спорта и омладине 6.087.988
0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе 282.505.890
2101 Програм 16 Политички систем локалне самоуправе 48.303.624

  УКУПНО: 483.319.272
„

Члан 7.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 9.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Раздео Глава Назив директног 
буџетског корисника Програм Шифра ПА/ 

Пројекат Опис намене капиталних издатака
Износ

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4   Управа градске 
општине 0602 0602-0001 Зграде и грађевински објекти – реконструкција општинских 

просторија и месних заједница 3.500.000 10.000.000 20.000.000

          УКУПНО: 3.500.000 10.000.000 20.000.000
„
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Члан 8.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету Градске општи-

не Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 
2023. годину остају на снази.

Члан 10.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-75/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. гoдинe, по прибавље-
ном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 35. став 
1. тачка 2. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са 
одредбама члана 38. став 5. Закона о удружењима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 44/18 – др. 
закон) и Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени гла-
сник РС”, број 16/18), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИ-
НАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 
УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми, 

обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак вра-
ћања средстава из буџета Градске општине Стари град за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма (у даљем тексту: програм), која реа-
лизују удружења, а који су од јавног интереса за Градску оп-
штину Стари град (у даљем тексту: Градска општина). 

Ова одлука се не примењује на финансирање, односно 
суфинансирање програма које је уређено посебним законом 
и прописима донетом на основу тог закона.

Појмови

Члан 2.
Сви појмови који су употребљени у овој одлуци су родно 

неутрални, односно подједнако се односе на лица оба пола.

Члан 3.
Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се до-

бровољна и невладина недобитна организација заснована 
на слободи удруживања више физичких или правних лица, 
основана ради остваривања и унапређења одређеној зајед-

ничког или општег циља и интереса, који нису забрањени 
Уставом или законом, и која су уписана у регистар надле-
жног органа у складу са законом.

Средства за реализовање програма од јавног интереса

Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање програма 

удружења опредељују се одлуком о буџету Градске општи-
не, за сваку буџетску годину.

II. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Годишњи план јавних конкурса

Члан 5.
Председник Градске општине, на предлог Одељења за 

друштвене делатности и пројекте развоја (у даљем тексту: 
Одељење), утврђује годишњи план расписивања јавних 
конкурса, у складу са одлуком о буџету.

Председник Градске општине објављује годишњи план 
јавних конкурса на интернет страници и огласној табли 
Градске општине, најкасније до 31. јануара текуће године 
и доставља га Канцеларији за сарадњу са цивилним дру-
штвом Владе РС.

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о дава-
оцу средстава, области, називу и планираном периоду рас-
писивања јавног конкурса и друге релевантне податке у за-
висности од врсте конкурса. 

Расписивање јавног конкурса

Члан 6.
Председник Градске општине најмање једном годишње 

расписује јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) за уче-
шће Градске општине у финансирању односно суфинанси-
рању програма удружења средствима из буџета Градске оп-
штине.

Уколико средства опредељена одлуком о буџету Градске 
општине за годину за коју се расписује јавни конкурс не 
буду у целости распоређена, јавни конкурс може бити рас-
писан по истој процедури за нераспоређени део средстава у 
текућој години. 

Програм и садржина програма

Члан 7.
Под програмима удружења који се финансирају и су-

финансирају из буџета Градске општине, подразумевају се 
програми од јавног интереса у области:

1. које се односе на јачање сарадње између владиног и 
цивилног сектора;

2. развоја локалне заједнице;
3. екологије, заштите животне средине, здравља грађана 

и заштите животиња;
4. заштите и промовисања људских и мањинских права;
5. друштвене бриге о деци;
6. подстицања и развоја туризма и старих заната;
7. помоћи старима;
8. помоћи младима;
9. формалног и неформалног образовања, науке и ин-

формисања;
10. развоја цивилног друштва;
11. волонтеризма;
12. социјалне и борачко-инвалидске заштите;
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13. заштите лица са инвалидитетом;
14. подстицања наталитета;
15. превенције и заштите од болести зависности;
16. активности пензионерских организација;
17. афирмисања женских права;
18. превенције насиља;
19. борбе против корупције, као и хуманитарни програ-

ми и други програми у којима удружење искључиво и непо-
средно следи јавне потребе;

20. заштите интерно расељених лица са Косова и Мето-
хије и избеглица; 

21. одрживог развоја; 
22. заштите потрошача.
Програми из става 1. овог члана, нарочито садрже:
1. област у којој се програм реализује;
2. територију на којој би се програм реализовао;
3. време и дужину трајања програма;
4. циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у 

току реализације програма;
5. укупан број лица који је потребан за извођење про-

грама.

Критеријуми за избор програма

Члан 8.
Избор програма који ће се финансирати односно суфи-

нансирати из буџета Градске општине, врши се применом 
следећих критеријума:

1. референце програма: област у којој се рализује про-
грам, дужина трајања програма, број корисника програма, 
могућност развијања програма и његова одрживост;

2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања у области у којој се про-
грам спроводи;

3. суфинансирање програма из других извора: сопстве-
них прихода, буџета Републике Србије, јединице локалне 
самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, 
легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средста-
ва за финансирање;

4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одр-
живост ранијих програма, ако су раније коришћена сред-
ства из буџета Градске општине, да ли су испуњене уговор-
не обавезе.

Ближа мерила за оцењивање програма применом крите-
ријума из става 1. овог члана, дата су у следећој табели:

БЛИЖА МЕРИЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 
ПРОГРАМА

МАКСИМАЛНИ 
БРОЈ БОДОВА

I Референце удружења и програма:
1. колико имају искуства у области у којој се реализује про-
грам, претходно искуство носиоца програма у предметној об-
ласти и са овом врстом програма – макс. два бода;
2. дужина трајања програма одговара проблему, реалистична 
је и усклађена са циљем – макс. три бода;
3. могућност развијања програма – макс. пет бодова;
4. план одрживости програма – макс. пет бодова;
5. број и структура корисника обухваћених програмом – макс. 
пет бодова.

20

II Циљеви који се постижу:
1. обим задовољавања јавног интереса – макс. пет бодова;
2. усклађеност програма са локалним акционим плановима и 
стратегијама – макс. пет бодова;
3. стратегије за решавање проблема с којима се циљна група 
суочава и њено окружење налази – макс. пет бодова;
4. идентификовани кључни ризици који могу да утичу на реа-
лизацију предложеног програма, да ли је предлагач програма 
узео у обзир могуће ризике и предвидео мере за њихово пре-
вазилажење, сврха је да се идентификују изазови, слабости, 
ризици, претње и снаге – макс. пет бодова;
5. да ли су крајњи корисници и/или заједница укључени у ак-
тивности програма – макс. пет бодова.

25

III Суфинансирање програма из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, покло-
на, донација, легата, кредита и друго.

5

IV Изводљивост плана реaлизације активности са предложе-
ним буџетом
1. Предложени програм активности изводљив са предложе-
ним буџетом – макс. пет бодова;
2. Предложени програм активности изводљив у оквиру пред-
ложеног времена/дужине трајања програма – макс. пет бодова.

10

V Партиципативност и видљивост
1. Програм је доступан и видљив за ширу друштвену заједни-
цу – макс. пет бодова;
2. Програмске активности су укључиле крајње кориснике, 
циљну групу у планирање, пројектовање и спровођење про-
грама – макс. пет бодова.

10

VI Уважавање/подстицање принципа родне равноправности 
на свим нивоима развоја пројектног тима као и у процесу ре-
ализације програма уколико програм нема за циљ подстицај 
само припадника одређеног рода
1. Програм уважава и подстиче принцип родне равноправно-
сти како у самој организацији тј. тиму који реализује програм, 
тако и непосредних учесника тј. корисника обухваћених про-
грамом – макс. пет бодова;
2. Програм уважава и подстиче принцип родне равноправно-
сти кроз спровођење родне анализе у циљу идентификовања 
неједнакости између мушкараца и жена које треба унапредити 
у области у којој се програм спроводи – макс. пет бодова.

10

VII Да ли су трошкови оправдани и да ли одражавају принци-
пе ефикасности, ефективности и очување животне средине?
1. Поштовање принципа ефикасности – макс. пет бодова;
2. Поштовање принципа ефективности – макс. пет бодова;
3. Поштовање принципа екологије и заштите животне средине 
– макс. пет бодова.

15

VIII Да ли су раније коришћена средства из буџета Градске 
општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе?
1. Програм удружења је спроведен у складу са достављеним 
планом активности и у предвиђеним роковима – макс. један 
бод;
2. Удружења су уредно информисала Градску општину о про-
грамским активностима – макс. један бод;
3. Ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих 
програма – макс. два бода;
4. Достављени финансијски извештаји су били потпуни, ра-
чунски исправни и достављени на време – макс. два бода;
5. Нису раније коришћена средства из буџета Градске општи-
не Стари град – макс. пет бодова.

5

УКУПНО: 100

Максимални број бодова по програму је 100.
Минимални број бодова који један програм мора задо-

вољити како би био подржан је 50.
Изузетно, допунски критеријуми који су специфични 

за одређену област и максимални број бодова по програму 
могу се утврдити актом председника Градске општине, на 
предлог унутрашње организационе јединице Управе град-
ске општине надлежне за ту област.

Конкурс

Члан 9.
Додела средстава за подстицање програма или недо-

стајућег дела средстава за финансирање програма врши се 
на основу конкурса који расписује председник Градске оп-
штине и који се оглашава на званичној интернет страници 
Градске општине, на порталу е-Управе и на огласној табли 
Градске општине.

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су реги-
стрована на територији града Београда и која су уписана у 
регистар надлежног органа, у складу са законом.

Садржина конкурса

Члан 10.
Конкурс обавезно садржи следеће податке:
1. једну или неколико области од јавног интереса;
2. ко може бити учесник конкурса;
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3. рок за подношење пријава;
4. обим средстава која се додељују;
5. максималну вредност средстава која се додељују по 

програму; 
6. преглед конкурсне документације коју је потребно до-

ставити, уз попуњен образац предлога програма;
7. трајање програма;
8. ближа мерила и допунске критеријуме чијом приме-

ном се врши вредновање пријављених програма, са јасним 
системом за вредновање сваког појединачног критеријума, 
односно упућивање на службено гласило у коме је пропис 
којим су уређена ближа мерила и допунски критеријуми за 
вредновање програма;

9. обавезе учесника на јавном конкурсу чији програми 
буду изабрани; 

10. образац наративног и образац финансијског изве-
штаја; 

11. друге елементе које уобичајено садржи јавни кон-
курс.

Ближа упутства за подносиоце предлога програма о 
условима за подношење пријава и критеријумима за доде-
лу средстава за финансирање програма удружења за која 
се расписује јавни конкурс, биће објављено као прилог уз 
текст конкурса.

Конкурс и упутство се објављује на званичној интернет 
страници, порталу е-Управе и огласној табли Градске оп-
штине.

Обавештења о конкурсу из става 4. овог члана мора-
ју бити видљива све време трајања конкурса на интернет 
страници Градске општине.

Комисија за спровођење конкурса

Члан 11.
За спровођење конкурса председник Градске општине 

образује конкурсну комисију (у даљем тексту: комисија) и 
својим актом ближе уређује састав, број чланова, као и дру-
га питања значајна за рад комисије. 

Комисија се састоји од председника, који је представник 
органа Градске општине и два члана, од којих један члан 
може бити и представник стручне јавности.

У случају да се у комисију именује и представник струч-
не јавности из става 2. овог члана, приликом расписива-
ња конкурса упућује се позив удружењима и истакнутим 
стручњацима да доставе предлоге за члана комисије са 
биографијом, односно да се самостално кандидују за члана 
комисије, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

Право на предлагање члана имају удружења која су ре-
гистрована најмање три године пре датума расписивања 
конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и 
која нису учесници на том конкурсу.

На основу приспелих предлога за члана комисије, пред-
седник Градске општине именује једног члана комисије 
– представника стручне јавности, према критеријумима 
утврђеним конкурсним условима.

Уколико предлози за члана комисије из става 3. овог 
члана не буду достављени у прописаном року, председник 
Градске општине именује члана комисије из реда истакну-
тих стручњака за одговарајућу област који су активни на 
територији Градске општине, по претходно прибављеној са-
гласности тих лица.

Председник Градске општине може ангажовати и струч-
њаке за поједине области ради припреме анализе о успе-
шности, квалитету и остварењу циљева програма која се 
реализују.

Решењем о образовању комисије одређује се њен дело-
круг рада, председник, чланови комисије и друга питања од 
значаја за рад комисије.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.
Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе комисије обавља Одељење.

Члан 12.
Чланови комисије, пре почетка рада, дужни су да потпишу 

изјаву да нису у сукобу интереса, односно да немају приват-
ни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса који може да угрози јавни интерес у 
обављању послова чланова комисије за финансирање и суфи-
нансирање програма удружења из буџета Градске општине.

Уколико члан комисије не потпише изјаву из става 1. 
овог члана, председник Градске општине обавезан је да уме-
сто тог члана, именује друго лице за члана комисије.

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
комисије и да се изузме из даљег рада комисије.

Председник Градске општине, након сазнања о постоја-
њу сукоба интереса члана комисије, доноси решење којим 
се именује нови члан комисије.

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови 
његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или роди-
тељ), запослени или члан органа удружења које учествује на 
конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било 
који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења 
има било који материјални или нематеријални интерес, су-
протан јавном интересу и то у случајевима породичне повеза-
ности, економских интереса или другог заједничког интереса.

Пријава

Члан 13.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном 

обрасцу, који је саставни део конкурсне документације, у 
року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављива-
ња јавног конкурса, а пријавни образац може се преузети са 
интернет странице Градске општине (www.starigrad.org.rs). 

Ако за доделу средстава конкурише партнерски про-
грам, само једно удружење подноси пријаву и оно је одго-
ворно за управљање финансијским средствима свих парт-
нерских удружења на програму, и у програму мора бити 
означено као одговорно удружење.

Под потпуном пријавом подразумева се: 
1. уредно попуњен и потписан образац пријаве; 
2. детаљaн опис програма; 
3. образац плана активности; 
4. детаљно разрађен буџет програма са трошком овла-

шћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним 
условима; 

5. оверена фотокопија статута, у случају да се оснивачки 
акт не налази на званичном сајту регистрационог органа; 

6. писана изјава да ће додељена средства бити наменски 
утрошена; 

7. писана изјава и/или уговор о партнерству; 
8. подаци о стручним капацитетима подносиоца, одно-

сно реализатора програма, уколико је то предвиђено кон-
курсним условима;

9. биографијa координатора програма и кључних струч-
њака, уколико је то предвиђено конкурсним условима. 

Члан 14.
Подносиоци пријава могу конкурисати са највише јед-

ном пријавом. 
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Рок за реализацију програма је до краја године за коју се 
расписује конкурс.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је под-
носилац пријаве – удружење уписано у регистар надлежног 
органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које 
нису у складу са условима конкурса биће одбачене. 

Члан 15.
Комплетна конкурсна документација се доставља у јед-

ној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту. 

Пријава се предаје на писарницу Градске општине или шаље 
поштом на назначену адресу у конкурсној документацији. 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу 
неће бити узете у разматрање. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљ-
ка предата пошти најкасније до истека последњег дана утвр-
ђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

Поступак одлучивања

Члан 16.
Комисија је дужна да: 
1. прегледа и размотри све пристигле пријаве и прило-

жену документацију; 
2. утврди испуњеност услова и критеријума предвиђе-

них јавним конкурсом; 
3. изврши оцењивање предложених програма;
4. за сваки програм који се разматра сачини писмено 

образложење у коме се наводе разлози за прихватање или 
неприхватање програма; 

5. утврди листу вредновања и рангирања пријављених 
програма која садржи списак изабраних програма и износе 
финансијских средстава, као и списак програма који нису 
прихваћени за финансирање/суфинансирање.

Комисија ће одбацити пријаву за коју се утврди да је не-
благовремена, није комплетна, није у складу са наведеним 
областима из јавног конкурса или је поднета од стране под-
носиоца који није препознат као подносилац програма у 
складу са чланом 3. и чланом 7. ове одлуке. 

О раду комисије води се записник. 

Члан 17.
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања при-

јављених програма у року који не може бити дужи од 60 
дана од дана истека рока за подношење пријава и исту об-
јављује на званичној интернет страници Градске општине, 
порталу е-Управе, као и на огласној табли Градске општине. 

Учесници конкурса имају право на увид у поднете при-
јаве и приложену документацију у року од три радна дана 
од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора Већу градске општине у року од осам дана 
од дана њеног објављивања на интернет страници Градске 
општине.

Приговор из става 3. мора да буде образложен.
Веће градске општине одлучује о приговору, у року од 15 

дана од дана његовог пријема. 

Доношење одлуке о избору програма

Члан 18.
Одлуку о избору програма удружења који се финанси-

рају и суфинансирају из буџета Градске општине и додели 

средстава, на основу коначне листе вредновања и рангира-
ња, доноси председник Градске општине у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење приговора, односно у 
року од 15 дана од дана доношења одлуке по приговору.

Одлука о избору програма објављује се на интернет 
страници Градске општине, порталу е-Управе, као и на 
огласној табли Градске општине.

На основу одлуке о избору програма, председник Град-
ске општине закључује појединачне уговоре о финансира-
њу/суфинансирању програма удружења која се финансира-
ју/суфинансирају средствима из буџета Градске општине са 
сваким носиоцем програма. 

III. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ ПРОГРАМА

Коришћење средстава
Члан 19.

Уговором о финансирању или суфинансирању програма 
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговор-
них страна, а нарочито: 

1. назив и предмет програма;
2. износ средстава који се додељује из буџета Градске оп-

штине за реализацију програма; 
3. укупну вредност програма; 
4. начин обезбеђења и преноса додељених средстава за 

реализацију програма;
5. рок у коме се програм реализује;
6. права, обавезе и одговорности уговорних страна; 
7. време трајања уговора; 
8. начин и рокове за подношење извештаја; 
9. инструменте обезбеђења за случај ненаменског тро-

шења средстава обезбеђених за реализацију програма, од-
носно за случај неизвршења уговорне обавезе ‒ предмета 
програма и повраћај неутрошених средстава; 

10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је 
закључен; 

11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида 
уговора пре истека времена на који је закључен; 

12. начин решавања спорова. 
Саставни део уговора чине опис и буџет програма.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора, 

Градској општини достави изјаву да средства за реализаци-
ју одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, 
као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици.

Уколико се носилац одобреног програма не одазове по-
зиву за закључење уговора у року од осам дана од дана при-
јема позива, сматраће се да је повукао предлог програма.

Члан 20.
Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за 

реализацију програма су наменска средства и могу се кори-
стити искључиво за реализацију конкретног програма и у 
складу са уговором који се закључује између председника 
Градске општине и удружења.

Пренос средстава из става 1. овог члана, врши се у скла-
ду са прописима којима се уређује пренос средстава и отва-
рање рачуна корисника јавних средстава.

Праћење реализације програма
Члан 21.

Одељење прати реализацију програма за које су одобре-
на средства, у складу са Уредбом о средствима за подстица-
ње програма или недостајућег дела средстава за финанси-
рање програма од јавног интереса која реализују удружења. 
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Праћење реализације програма обухвата: 
1. обавезу удружења да обавештава Градску општину о 

реализацији програма, у роковима предвиђеним уговором;
2. прегледање извештаја од стране Одељења;
3. мониторинг посете представника Одељења;
4. обавезу удружења да омогући представницима Град-

ске општине да изврше увид у релеватну документацију на-
сталу у току реализације програма;

5. прикупљање информација од корисника програма;
6. друге активности предвиђене уговором.
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ре-

визора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и 
уговором.

Удружење односно реализатор програма дужно је да 
Одељењу омогући праћење реализације програма. 

Извештавање
Члан 22.

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и 
финансијске извештаје.

Периодични и завршни наративни извештај из става 1. 
овог члана садржи:

1. детаљан опис активности и резултата реализације 
програма у односу на планиране активности дефинисане 
уговором, како би се могла извршити процена успешности 
од стране Одељења;

2. образложење за свако одступање од програма;
3. преглед корективних мера чије се предузимање пла-

нира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из става 

1. овог члана садржи:
1. приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом 

свих трошкова који су настали током извештајног периода;
2. целокупну документацију која оправдава настале тро-

шкове.

Достављање, прегледање и процена извештаја
Члан 23.

Удружење доставља периодичне и завршне наративне 
извештаје у роковима предвиђеним уговором.

Одељење прегледа и разматра извештаје из става 1. овог 
члана.

Прегледом финансијских извештаја, Одељење, у сарад-
њи са Одељењем за буџет и финансије, утврђује да ли су 
буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји 
рачуноводствена документација која указује на наменски 
утрошак истих.

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним оба-
везама и/или су без припадајуће рачуноводствене докумен-
тације неће се признати, о чему се носилац програма обаве-
штава писаним путем.

Прегледом наративног извештаја, Одељење остварује 
увид и врши процену квалитета и успешности програма у 
смислу реализације постављених циљева.

О извршеној процени из става 5. овог члана, Одељење 
обавештава корисника средстава.

Удружење на захтев Одељења доставља допуну и додат-
но објашњење навода изнетих у извештају у року од осам 
дана од пријема захтева за доставу допуне документације 
поднете од стране Одељења.

Мониторинг посета
Члан 24.

У циљу праћења реализације програма, председник 
Градске општине може овластити лица која ће бити задуже-
на за мониторинг посете.

Под мониторинг посетом сматра се:
1. посета удружењу;
2. одржавање састанака овлашћених представника Град-

ске општине са овлашћеним представницима удружења;
3. присуство одређеним догађајима и манифестација-

ма или другим програмским активностима које удружење 
спроводи у склопу реализације програма.

Мониторинг посета може бити најављена или ненаја-
вљена.

За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија 
је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, 
лица из става 1. овог члана реализују најмање једну мони-
торинг посету у току трајања програма, односно најмање 
једном годишње.

Извештај о мониторниг посети

Члан 25.
Лица из члана 24. став 1. ове одлуке израђују извештај о 

мониторинг посети из члана 24. став 2. ове одлуке, у року 
од десет дана од дана спроведене посете.

Поред изештаја из става 1. овог члана, лица из члана 24. 
став 1. ове одлуке могу израдити и препоруке за отклањање 
недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити их 
кориснику средстава.

Сукоб интереса код корисника средстава

Члан 26.
Удружење је дужно да предузме све потребне мере у 

циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења 
наменских средстава и да одмах по сазнању обавести Град-
ску општину о свим ситуацијама које представљају или би 
могле довести до сукоба интереса, у складу са законом и 
подзаконским актима.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непри-
страсно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног 
уговором угрожено због прилике да то лице својом одлу-
ком или другим активностима учини погодност себи или 
са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник 
или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, 
члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају 
породичне повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса, председник Градске општине по-
себно разматра и може од удружења затражити сва потреб-
на обавештења и документацију.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спро-
вођењу уговора, председник Градске општине ће од удру-
жења затражити да без одлагања, а најкасније у року од 30 
дана, предузме одговарајуће мере, у супротном покренуће 
поступак за раскид уговора.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава 
који спроводи програм који је усмерен на чланове удруже-
ња као кориснике програма, који припадају социјално осе-
тљивим групама или особама са инвалидитетом.

Прерасподела одобреног износа средстава

Члан 27.
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да 

тражи сагласност од председника Градске општине ради 
прерасподеле средстава за реализацију планираних актив-
ности у оквиру одобреног програма. 
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Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити 
повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 
добијања писмене сагласности, односно након потписива-
ња анекса уговора са даваоцем средстава. 

Поступање у случају неправилности

Члан 28.
Одељење обавештава корисника средстава да ће покре-

нути поступак за раскид уговора и повраћај средстава са 
припадајућом каматом уколико се утврди да су у току реа-
лизације програма начињене неправилности, које су такве 
природе да онемогућавају Градску општину да утврди да ли 
додељена средства наменски коришћена, односно уколико 
се утврди да су додељена средства ненаменски коришћена. 

Раскид уговора и повраћај средстава

Члан 29.
Ако се приликом праћења реализације програма утврди 

ненаменско трошење средстава, председник Градске општи-
не је дужан да раскине уговор, захтева повраћај пренетих 
средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, 
а корисник средстава је дужан да средства врати са закон-
ском каматом.

Корисницима средстава из претходног става овог члана 
неће бити у могућности да конкуришу за доделу средства у 
наредне две године, односно, њихове пријаве за учешће на 
јавном конкурсу неће бити разматране.

Извештај о реализованој финансијској подршци

Члан 30.
Одељење сачињава извештај о реализованој финансиј-

ској подршци програма удружења из буџетских средстава у 
претходној календарској години. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на званич-
ној интернет страници Градске општине, поратлу е-Управе 
као и на огласној табли Градске општине.

Одељење може спровести анализу успешности, квали-
тета и степена остварености циљева програма за која су 
додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколи-
ко оцени да би то довело до унапређења стања у одређеној 
области у којој се корисницима додељују финансијска сред-
ства.

Члан 31.
На поједина питања која нису уређена овом одлуком 

примењиваће се одредбе закона којим се уређује област 
удружења и одредбе Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења, као и 
остала подзаконска акта у овој области. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања 
и суфинансирања програма удружења средствима из буџета 
Градске општине Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 90/19).

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-76/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници одржаној 6. септембра 2021. гoдинe, нa oснoву 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са 
одредбама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних 
љубимаца на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука, 
19/17 и 109/18), донела је 

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ПРОСТОРИЈЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Дозвољава се увођење кућних љубимаца (паса и мачака) 
у просторије које користе органи Градске општине Стари 
град и то: шалтер салу, услужни центар и писарницу у при-
земљу зграде Градске општине Стари град.

У просторије из става 1. ове одлуке могу се уводити ис-
кључиво пси на поводнику, који су вакцинисани против 
беснила и обележени у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство.

Забрањено је увођење опасних паса у просторије из ста-
ва 1. ове одлуке.

У просторије из става 1. ове одлуке могу се уводити и 
мачке у одговарајућем транспортеру, обележене и вакцини-
сане против беснила и обележене у складу са законом којим 
се уређује ветеринарство.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-77/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу члана 
34б Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одред-
бама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ

Мења се Решење о именовању Изборне комисије Градске 
општине Стари град у сталном саставу број 020-4-59/2020 
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од 18. августа 2020. године, које је допуњено Решењем број 
020-4-79/2020 од 11. септембра 2020. године, измењено Ре-
шењем број 020-4-41/2021 од 21. маја 2021. године и изме-
њено и допуњено Решењем број 020-4-54/2021 од 21. јуна 
2021. године, тако што се у ставу 3. под редним бројем 6. 
разрешава дужности члан Богица Петровић, именован на 
предлог одборничке групе ЧУВАМО СТАРИ ГРАД – УЈЕ-
ДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, а под редним бројем 8. разреша-
вају дужности члан Гордана Герасимовски и заменик члана 
Љиљана Јовановић, обоје именовани на предлог одборнич-
ке групе СПАС.

Тачке 9. и 10. постају тачке 7. и 8.
У свему осталом Решење број 020-4-59/2020 од 18. ав-

густа 2020. године са допуном Решења број 020-4-79/2020 
од 11. септембра 2020. године, изменама Решења број 020-
4-41/2021 од 21. маја 2021. године и изменама и допунама 
Решења број 020-4-54/2021 од 21. јуна 2021. године остаје 
неизмењено.

Против овог решења допуштена је жалба Управном суду 
у року од 24 часа од доношења решења.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-85/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 
49. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/20 – пречишћен 
текст), на предлог Административне комисије Скупштине 
градске општине Стари град, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Стари 
град број 020-4-60/2020 од 24. августа 2020. године о образо-
вању Савета за прописе Скупштине Градске општине Ста-
ри град, допуњено Решењем број 020-4-76/2020 од 11. сеп-
тембра 2020. године, измењено Решењем број 020-4-43/2021 
од 21. маја 2021. године и допуњено Решењем број 020-4-
57/2021 од 21. јуна 2021. године, тако што се у тачки II. раз-
решава дужности Емилијан Герасимовски члан Савета, из 
реда одборника.

У свему осталом Решење број 020-4-60/2020 од 24. ав-
густа 2020. године са допунама Решења број 020-4-76/2020 
од 11. септембра 2020. године, изменом Решења број 020-4-
43/2021 од 21. маја 2021. године и допуном Решења број 020-
4-57/2021 од 21. јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-79/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 59. 
и 60. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 94/16, 
75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 49. Пословника 
Скупштине градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 103/20 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗА-
ШТИТУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Стари град 
број 020-4-62/2020 од 24. августа 2020. године о образовању 
Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну за-
штиту Скупштине Градске општине Стари град, измењено и 
допуњено Решењем број 020-4-78/2020 од 11. септембра 2020. 
године, измењено Решењем број 020-4-44/2021 од 21. маја 
2021. године и допуњено Решењем број 020-4-58/2021 од 21. 
јуна 2021. године, тако што се у тачки II разрешава дужности 
Чеда Веселиновић, члан Комисије, из реда одборника.

У свему осталом Решење број 020-4-62/2020 од 24. авгу-
ста 2020. године, са изменама и допунама Решења број 020-4-
78/2020 од 11. септембра 2020. године, изменом Решења број 
020-4-44/2021 од 21. маја 2021. године и допуном Решења број 
020-4-58/2021 од 21. јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-80/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 
49. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/20 – пречишћен 
текст), на предлог Административне комисије Скупштине 
Градске општине Стари град, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Стари 
град број 020-4-61/2020 од 24. августа 2020. године о обра-
зовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скуп-
штине Градске општине Стари град, допуњено Решењем 
број 020-4-77/2020 од 11. септембра 2020. године, измењено 
Решењем број 020-4-45/2021 од 21. маја 2021. године и допу-
њено Решењем број 020-4-59/2021 од 21. јуна 2021. године, у 
тачки II тако што се:

– разрешава дужности Ивана Стојановић Родић, члан 
Савета, из реда одборника, а бира за члана Ружица Мрдако-
вић, из реда грађана,

– разрешава дужности Ивана Белић, члан Савета, из 
реда одборника.
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У свему осталом Решење број 020-4-61/2020 од 24. ав-
густа 2020. године са допунама Решења број 020-4-77/2020 
од 11. септембра 2020. године, изменом Решења број 020-4-
45/2021 од 21. маја 2021. године и допуном Решења број 020-
4-59/2021 од 21. јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01 број 020-4-81/2021, 6. септембра 2021. године
Председник

Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 
49. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/2020 – пречи-
шћен текст), на предлог Административне комисије Скуп-
штине Градске општине Стари град, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗА-
ШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Ста-
ри град број 020-4-81/2020 од 11. септембра 2020. године о 
образовању Савета за заштиту животне средине Скупшти-
не Градске општине Стари град, измењено Решењем број 
020-4-46/2021 од 21. маја 2021. године и допуњено Реше-
њем број 020-60/2021 од 21. јуна 2021. године, тако што се у 
тачки II под редним бројем 5. разрешава дужности Биљана 
Миличевић, члан Савета, из реда грађана.

У свему осталом Решење број 020-4-81/2020 од 11. сеп-
тембра 2020. године са изменама Решења број 020-4-46/2021 
од 21. маја 2021. године и допуном Решења број 020-60/2021 
од 21. јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01 број 020-4-82/2021, 6. септембра 2021. године
Председник

Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 
49. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/20 – пречишћен 
текст), на предлог Административне комисије Скупштине 
Градске општине Стари град, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Ста-
ри град број 020-4-82/2020 од 11. септембра 2020. године о 

образовању Савета за здравље Скупштине Градске општи-
не Стари град, измењено Решењем број 020-4-47/2021 од 21. 
маја 2021. године и допуњено Решењем број 020-4-61/2021 
од 21. јуна 2021. године, тако што се у тачки II под редним 
бројем 5. разрешава дужности Милена Нешковић, члан Са-
вета, из реда грађана, а досадашњи редни бројеви 6, 7. и 8. 
постају 5, 6. и 7.

У свему осталом Решење број 020-4-82/2020 од 11. сеп-
тембра 2020. године са изменама Решења број 020-4-47/2021 
од 21. маја 2021. године и допуом Решења број 020-4-61/2021 
од 21. јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-83/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 6. септембра 2021. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл. 39. и 
48. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/20 – пречишћен 
текст), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИ-
СТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Стари 
град о образовању Административне комисије Скупштине 
Градске општине Стари град број 020-4-58/2020 од 18. авгу-
ста 2020. године, измењено Решењем број 020-4-80/2020 од 
11. септембра 2020. године и Решењем број 020-4-42/2021 
од 21. маја 2021. године и допуњено Решењем број 020-4-
56/2021 од 21. јуна 2021. године, тако што се у тачки II. раз-
решавају дужности чланови Административне комисије 
Емилијан Герасимовски, из реда одборника, и члан Никола 
Родић, из реда одборника, а бирају за чланове Милан Це-
ровац, из реда одборника и Никола Аврамовић, из реда од-
борника.

У свему осталом Решење број 020-4-58/2020 од 18. авгу-
ста 2020. године са изменом Решења број 020-4-80/2020 од 
11. септембра 2020. године и број 020-4-42/2021 од 21. маја 
2021. године и допуном Решења број 020-4-56/2021 од 21. 
јуна 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-84/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.
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Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници, одржаној 6. септембра 2021. гoдинe, нa oснoву члана 
35. став 1. тачка 13. Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен 
текст, 25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одредбама члана 25. ст. 1, 3. и 4. Одлуке о промени Статута 
Јавног предузећа Спортско рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” (број 313/1 од 28. фебруара 2019. 
године), члана 35. ст. 1, 3. и 4. Одлуке о промени oдлукe о оснивању Јавног предузећа Спортско рекреативно пословни цен-
тар „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист Града Београда”, бр. 16/13 и 91/18) и члана 21. ст. 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), на предлог Већа градске општине, доноси

РЕШЕЊЕ

Констатује се престанак мандата Снежани Ђурић, председници и Наталији Митић, члану Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортско рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”, због поднете оставке.

Лица из става 1. овог решења којима је престао мандат, дужна су да врше своје дужности до именовања новог председ-
ника, односно члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-78/2021, 6. септембра 2021. године

Председник
Душан Петрић, ср.
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САДРЖАЈ

Акти градских општина

СТАРИ ГРАД
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

Градске општине Стари град за 2021. годину са про-
јекцијама за 2022. и 2023. годину  – – – – – – – – – –  1

Одлука о начину, мерилима и критеријумима 
финансирања и суфинансирања програма удруже-
ња средствима из буџета Градске општине Стари 
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  38

Одлука о увођењу кућних љубимаца у простори-
је Градске општине Стари град  – – – – – – – – – – –  43

Решење о изменама Решења о именовању Из-
борне комисије Градске општине Стари град у стал-
ном саставу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  43

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за прописе Скупштине Градске општине Стари град  44

Решење о измени Решења о образовању Комиси-
је за борачка и инвалидска питања и социјалну за-
штиту Скупштине Градске општине Стари град – –  44

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за грађевинске и комуналне послове Скупштине 
Градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  44

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за заштиту животне средине Скупштине Градске 
општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  45

Решење о измени Решења о образовању Савета 
за здравље Скупштине Градске општине Стари град  45

Решење о изменама Решења о образовању Адми-
нистративне комисије Скупштине Градске општине 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  45

Решење о престанку мандата предсeдници и 
члану Надзорног одбора Јавног предузећа Спорт-
ско – рекреативно пословни центар „Милан Гале 
Мушкатировић  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  46
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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