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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29.
новембра 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и чл.32. и
34. Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 115/19), донела је

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „JEФИМИЈА” ОБРЕНОВАЦ

1. Престаје функција Виолети Лошић, дипл. правнику,
заменику градског правобраниоца Града Београда у Одељењу Градског правобранилаштва за градске општине Вождовац, Раковица и Чукарица, због испуњавања услова за одлазак у пензију, закључно са 6. децембром 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Јефимија”, Обреновац, Краља Милутина
3, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Светлана Јовичић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-967/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Града Београда
Број 118-931/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО МИТРОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Дражевац”, Обреновац, Дражевац, представник јединице локалне самоуправе Ивана Ристић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Ратко Митровић”, Нови Београд, Омладинских бригада 58, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Стојан Ђукић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-929/21-С, 29. новембра 2021. године

Скупштина Града Београда
Број 118-933/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

29. новембар 2021.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-939/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хероја
12, представник запослених, на лични захтев Сандра Онимус.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-935/21-С, 29. новембра 2021. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”,
НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд,
Добановачка 2, представници јединице локалне самоуправе:
– Војо Матић;
– Александра Ђорђевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 118-941/21-С, 29. новембра 2021. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Никола Тесла”, Обреновац, Скела, Мила
Манића Албанте 5, представник јединице локалне самоуправе Ђоко Миловановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-937/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Васа Чарапић”, Београд, Бели Поток, Авалска 48а, представник јединице локалне самоуправе Милош
Петровић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Јајинци”, Београд, Илије Петровића 2,
представници јединице локалне смоуправе:
– Вук Мирчетић;
– Весна Милошевић;
– Бранко Илић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-943/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

29. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Ђура Даничић”, Београд, Мештровићева
19а, представници јединице локалне самоуправе:
– Марија Спасојевић;
– Милош Секулић;
– Марта Рајић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-945/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, представник родитеља Ђоко Ангеловски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-947/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ – ДИОГЕН”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген”, Београд, Бечмен, Улица 11. октобра 36, представник родитеља Ивана Воденичаревић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-949/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „НЕВЕНА ПОПОВИЋ”, ГРОЦКА
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне музичке школе „Невена Поповић”, Гроцка, Булевар
револуције 19, представник запослених Маријана Калинић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-951/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ОБРЕНОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Школе за основно образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац, Милоша Обреновића 143, представници јединице
локалне самоуправе, на лични захтев:
– Радисав Карић;
– Алексеј Шекеровић;
– Лазар Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-953/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Школе за дизајн текстила, Београд, Војислава Илића 88:
– Гордана Јасикић, представник родитеља;
– Вања Додик, представник јединице локалне самоуправе и
– Златко Лентхарт, представник јединице локалне самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-955/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Правно-пословне школе, Београд, Светогорска број 48, представник запослених Љиљана Вићић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-957/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

29. новембар 2021.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-959/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Електротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице
Наталије 31, представници родитеља:
– Наташа Таловић;
– Игор Минић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-961/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ваздухопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број
2, представник родитеља Гордана Цeкић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина Града Београда
Број 118-963/21-С, 29. новембра 2021. године

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе, Младеновац, Вука Караџића 75, представник
родитеља Биљана Ђорђевић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

29. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУТИН
МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Геолошке
и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Београд, Есад Пашина 26, представник родитеља, Сања Динић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-965/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Дражевац”, Обреновац, Дражевац, представник јединице
локалне самоуправе Валентина Игњатовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-930/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-932/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО МИТРОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Ратко Митровић”, Нови Београд, Омладинских бригада 58,
представник јединице локалне самоуправе Милојко Филиповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-934/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хероја 12, представник запослених Александар Човић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „JEФИМИЈА” ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Града Београда
Број 112-936/21-С, 29. новембра 2021. године

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јефимија”, Обреновац, Краља Милутина 3, представник јединице локалне самоуправе Наташа Јевђенијевић Ераковић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 112 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Никола Тесла”, Обреновац, Скела, Мила Манића Албанте 5,
представник јединице локалне самоуправе Миливој Нешић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-938/21-С, 29. новембра 2021. године

29. новембар 2021.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-942/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд, Илије Петровића 2, представници јединице локалне смоуправе:
– Јелена Костић Пејичић;
– Драган Михајловић;
– Јасмина Џунић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Васа Чарапић”, Београд, Бели Поток, Авалска 48а, представник јединице локалне самоуправе Драган Шапић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-940/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”,
НОВИ БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд, Добановачка
2, представници јединице локалне самоуправе:
– Жељко Шпехар;
– Александар Степановић.

Скупштина Града Београда
Број 112-944/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ” БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић”, Београд, Мештровићева 19а, представници јединице локалне самоуправе:
– Недељко Јакшић;
– Петар Миловановић;
– Драгана Лалић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-946/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

29. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-952/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, представник родитеља Јован Радуновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-948/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ – ДИОГЕН”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Душан Вукасовић – Диоген” Јелена Вуковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-950/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за
основно образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац,
Милоша Обреновића 143, представници јединице локалне
самоуправе:
– Вељко Плавшић;
– Милош Ненадовић;
– Александра Живковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-954/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „НЕВЕНА ПОПОВИЋ”, ГРОЦКА
I. Именује се за члана Школског одбора Основне музичке школе „Невена Поповић”, Гроцка, Булевар револуције 19,
представник запослених Андријана Ђокић.

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за дизајн текстила, Београд, Војислава Илића 88:
– Видосава Николић, представник родитеља;
– Ивана Модрлановић Ковачевић, представник јединице локалне самоуправе;
– Милица Благојевић, представник јединице локалне самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-956/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Правно-пословне школе, Београд, Светогорска 48, представник запослених Бранка Милашиновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-958/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе,
Младеновац, Вука Караџића 75, представник родитеља Зоран Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-960/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Електротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице Наталије
број 31, представници родитеља:
– Мирјана Тодосијевић;
– Божидар Стојадиновић.

29. новембар 2021.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-962/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Ваздухопловне
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 2, представник родитеља Габријела Грујић-Гарић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-964/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУТИН
МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Београд,
Есад Пашина 26, представник родитеља Тамара Смајевић
Петровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-966/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

29. новембар 2021.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу чл. 47. и 63. став 1. 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), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 156/20, 21/21 и 61/21),
I – ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2021. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
– буџетска средства
– донације и трансфери
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)
1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
– текући буџетски расходи
– расходи из донација и трансфера
1.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
– текући буџетски издаци
– расходи из донација и трансфера
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

785.003.049,20
785.003.049,20
739.863.198,00
45.139.851,20
894.173.592,50
852.327.719,50
831.044.141,30
21.283.578,20
41.845.873,00
17.989.600,00
23.856.273,00
109.170.543,30
109.170.543,30

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година

109.170.543,30

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

109.170.543,30

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:
ОПИС

ИЗНОС

Нето финансирање

109.170.543,30

Пренета средства из ранијих година

109.170.543,30.”

Члан 2.
У члану 2. износ „109.644.418,65”замењује се износом „109.170.543,30”.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2021. годину, у укупном износу 41.845.873,00 динара, исказују се у следећем прегледу:
Преглед капиталних пројеката у 2021. години

Р.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив капиталног пројекта
2
Зграде и грађевински објекти – Еко парк
Зграде и грађевински објекти – Месна заједница Батајница
Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање
Остале некретнине и опрема
Машине и опрема – административна опрема за потребе ГО Земун
Машине и опрема – рачунарска опрема,телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
Компјутерски софтвер – Месна заједница Батајница

Шифра програма
3
0602
0602
0602
0602
0602, 0901

Шифра програмске активности/
Пројекта
4
4008
5001
5001,5003
5003
5001, 4003

Конто 3.
ниво
5
511
511
511
511
512

Конто 4.
ниво
6
5112
5113
5114
5131
5122

Извор
7
01,07
01,07
01,07
13
01,07,15

2021– план
8
26.316.273,00
1.833.816,00
1.694.000,00
1.120.000,00
1.772.584,00

1502,0602,1301
0602
0602

0001,5002,0005
5002
5001

512
512
515

5122
5129
5151

01,13
01
07

7.080.000,00
1.200.000,00
829.200,00

укупно:

41.845.873,00
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Опис

1
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порези
1.1. Порез на зараде
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске
управе
1.5.Порез на добра и услуге – ЛКТ
1.6. Накнада за коришћење јавних површина
1.7. Накнада за заштиту и унапређење животне
средине
2. Донације и трансфери
2.1. Трансфери од других нивоа власти -Трезор
Републике
2.1.1. Комесаријат за избеглице
– за трошковe сахране
– за исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних и ИРЛ
– за набавку огрева за избегла и ИРЛ
– за уградњу грађевинског материјала
– за набавку грађевинског материјала за избеглице
2.1.2. Министарство државне управе и локалне
самоуправе
– за набавку таблица улица и кућних бројева
– за финансирање успостављања јединственог управног места
2.1.3. Министарство омладине и спорта
– за реализацију пројекта „Веб-Лаб за младе”
2.1.4. Министарство животне средине
– за реализацију пројекта очувања и заштите земљишта као природног
ресурса у 2021. години
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних
књига
и изборна права
2.2.1.Секретаријат за културу
– за реализацију пројекта „Лето на Гардошу”
2.2.2. Секретаријат за финансије
– за одржавање текуће ликвидности
3. Други приходи
3.1. Општинске административне таксе
3.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи
3.3. Приходи од новчаних казни за прекршаје
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)

Економска
класификација
2
7
7
71
711
711
713

III Ребаланс
2021. године
3
785.003.049,20
785.003.049,20
733.363.198,00
377.900.269,00
12.500.000,00
266.462.929,00

1

1

2

3

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

263.567.485,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

44.353.215,00

1.3. Накнаде у натури

413

8.906.300,00

1.4. Социјална давања запосленима

414

6.923.667,00

1.5. Накнаде трошкова за запослене

415

425.000,00

1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

3.518.344,00

2. Коришћење роба и услуга

42

363.032.015,43

2.1. Стални трошкови

421

51.711.481,22

2.2. Трошкови путовања

422

200.000,00

2.3. Услуге по уговору

423

93.337.304,15

2.4. Специјализоване услуге

424

32.846.993,01

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

168.498.237,05

2.6. Материјал

426

16.438.000,00

3. Пратећи трошкови задуживања

44

10.000,00

3.1. Пратећи трошкови задуживања

444

10.000,00

4.Трансфери осталим нивоима власти

46

23.339.360,00

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

19.039.360,00

4.2. Остале дотације и трансфери

465

4.300.000,00

5. Социјална заштита из буџета

47

52.412.226,40

713

15.500.000,00

714
714

15.000.000,00
16.000.000,00

714

30.000.000,00

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

52.412.226,40

73

42.889.851,20

6. Остали расходи

48

74.640.106,67

6.1. Дотације невладиним организацијама

481

68.481.418,00

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

2.000.000,00

6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда

483

3.993.688,67

6.4 Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

485

165.000,00

7.Средства резерве

49

11.200.000,00

88,214,00
575.000,00
500.000,00
184.000,00
4.320.000,00
733

1.594.000,00
3.800.000,00
1.112.364,20

19.816.273,00

7.1. Стална резерва

499

200.000,00

7.2. Текућа резерва

499

11.000.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

41.845.873,00

1. Основна средства

51

41.845.873,00

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

29.844.089,00

1.2. Машине и опрема

512

10.052.584,00

1.3. Остале некретнине и опрема

513

1.120.000,00

1.4. Нематеријална имовина

515

829.200,00

УКУПНО

4+5

894.173.592,50”

600.000,00
733
300.000,00
10.000.000,00

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

74
742
742
743

7.250.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Функциje
020

Старост

744

2.250.000,00

040

Породица и деца

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

11.200.000,00

1,25

130

Опште услуге

446.244.646,90

49,91

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

15.308.364,20

1,71

360

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

300.000,00

0,03

473

Туризам

21.159.215,00

2,37

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

37.316.273,00

4,17

610

Становање, урбанизам и просторно планирање

620

Развој заједнице

745
77
771

1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

3

109.170.543,30

7+3

894.173.592,50”

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Опис
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Функционална класификација

1

2

Укупна јавна
средства
3

Структура %
4

10.100.000,00

1,13

4.000.000,00

0,45

48.005.956,40

5,37

41.543.000,00

4,65

10.120.000,00

1,13

131.444.719,00

14,70

Економска
класификација

810

Услуге рекреације и спорта

25.250.000,00

2,82

III Ребаланс
2021. године

820

Услуге културе

35.329.048,00

3,95

840

Верске и остале услуге заједнице

2

3

950

Образовање које није дефинисано нивоом

960

Помоћне услуге образовању

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

852.327.719,50

1. Расходи за запослене

41

327.694.011,00

Укупно

100.000,00

0,01

3.850.000,00

0,43

52.902.370,00

5,92

894.173.592,50 100,00”

29. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 112 – 11

Члан 7.
У члану 8. став 1. износ „13.606.000,00” замењује се износом „11.000.000,00”, а у ставу 2. проценат „1,84%”.замењује се
процентом „1,50%”.
Члан 8.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 894.173.592,50 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета
и средства на рачунима за посебне намене, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– општи приходи и примања буџета у износу 739.863.198,00 динара – извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу 42.889.851,20 динара – извор финансирања 07;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу 2.250.000,00 динара – извор финансирања 08;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 88.511.314,50 динара – извор финансирања 13;
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу 20.659.228,80 динара – извор финансирања 15.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 9.
Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и
гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
ст. 3. Одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
Скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 13.674.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска
сарадња, распоређене су апропријације у износу 100.000,00
динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 26.919.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 379.939.498,85 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
31.131.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
11.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
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– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 340.270,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 600.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-4004: Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 3.800.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева, путних прелаза и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока распоређене су апропријације у износу 105.730.719,00 динара за
текуће поправке.
– Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у износу 2.210.000,00 динара за активности и потребе грађана Земуна а у циљу унапређења
друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања.
– Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 37.316.273,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– Пројекат 0602-4009: Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката на којима ГО има право коришћења распоређене су апропријације у износу 9.323.878,05 динара за
побољшање услова за коришћење објеката.
– Пројекат 0602-4010: Пројекти по конкурсу за бригу о
деци, омладини и подстицању наталитета, распоређене су
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апропријације у износу 4.000.000,00 динара за оснаживање
положаја младих, свеобухватнију бригу о деци и подршку
мерама за подстицање наталитета.
– Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у
износу 5.800.000,00 динара за извођење радова на објектима
на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-5002: Набавка опреме и набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу
6.500.000,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-5003: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 25.214.000,00 динара за побољшање
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом
града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 25.187.226,40 динара за помоћ посебно
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-4001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
16.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– Пројекат 0901-4003: Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређене су
апропријације у износу 2.518.730,00 динара за финансирање
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запослености ромских породица.
– Пројекат 0901-4004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређене су апропријације у износу 4.300.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– Пројекат 0901-4004: Фонд „Земун за своје најстарије”
распоређене су апропријације у износу 10.100.000,00 динара
за унапређење квалитета живота старијих суграђана.
– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно
планирање
– Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда распоређена је апропријација у износу од 10.120.000,00 динара за трошкове одржавања
стамбених заједница на територији општине Земун.
– 0501 Програм 17: Енергетка ефикасност и обновљиви
извори енергије
– Пројекат 0501-4001: Суфинансирање активности на
унапређењу ефикасног коришћења енергије распоређена је
апропријација у износу од 500.000,00 динара за трошкове
активности на унапређењу ефикасног коришћења енергије
на територији градске општине Земун.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 1.500.000,00 динара
за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за
општину Земун.
– Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурсу у области културе распоређена је апропријација у износу
10.899.048,00 динара за финансирање програма и пројеката
из области културе.
– Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су апропријације у износу 6.400.000,00 динара за финансирање јавног
обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана.
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– Пројекат 1201-4005: Верски објекти распоређене су
апропријације у износу 100.000,00 динара за унапређење
положаја верских заједница.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезимараспоређене су апропријације у укупном износу 8.000.000,00
динара за финансирање развоја предшколског и школског
спорта.
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 2.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 2.662.364,20 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 15.250.000,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-4001: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
14.300.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км
од седишта школе распоређена је апропријација у износу
24.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и
њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-4003: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређене су апропријације у
износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 10.802.370,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији Општине и веза са МУПом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
– Пројекат 2002-4005: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 850.000,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи
као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-4006: Одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
3.300.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др
Сима Милошевић”.
– Пројекат 2002-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу
3.000.000,00 динара за награде ученицима који су освојили
награде на републичким и међународним такмичењима и
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређене су апропријације у укупном
износу 12.646.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар градске општине Земун
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
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– Пројекат 1201-4004: Сталне манифестације од значаја за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу
22.930.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма распоређене су апропријације у укупном износу
21.159.215,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат
Шифра

0005

1502

0001

Вредност у
базној 2019.
години

Очекивана
вредност
у 2020.
години

Циљана вредност у 2021.
години

Циљана
вредност
2022.
години

Циљана
вредност
2023.
години

Извор 01

Остали
извори

Сви
извори

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
1. Унапређење
стамбеног положаја
грађана

Величина јавног стамбеног фонда

1. Очување и унапређење стамбеног
фонда

Број склопљених уговор
о бесповратном суфинансирању активности
на инвестиционом
одржавању и унапређењу
својства зграде

0

0

20

20

1. Усвојен Програм рада
Туристичко-културног
центра ГО Земун

1

1

1

1

1

2. Повећање
препознатљивости
туристичко-културне
понуде општине

1. Број сајмова

2

2

1

2

2

1. Повећање квалитета туристичке понуде
и услуге

1. Проценат буџета који
се користи за реализацију програма развоја
туризма

10.120.000

10.120.000

0

10.120.000

21.159.215

0

21.159.215

21.159.215
0,56%

2,10%

2,37%

2,49%

13,919

13.994

13.994

13.994

1. Побољшање услова
1. Проценат буџета за
за боравак деце у
текуће поправке школа
школским установама

5,01

1,10

2,05

1,60

1. Превести децу и
ученике од куће до
школе и назад

1. Број линија

1. Број плаћених трошкова превоза у односу
на број поднетих захтева
школа за превоз ученика

4

5

5

5

800

700

800

800

800

100%

100%

100%

8.962.370

56.752.370

14.300.000

0

14.300.000

24.000.000

0

24.000.000

500.000

0

500.000

1.840.000

8.962.370

10.802.370

2,05

6

100%

47.790.000
13.994

Пројекат: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења
1. Подстицај деце за
унапређење знања
и нивоа постигнућа
ученика

21.159.215

2,49%

Пројекат: Превоз деце
и њихових пратилаца ради похађања
предшколског програма
на удаљености већој од
2км и ученика ОШ на
удаљености већој од 4км
од седишта школе и децe
са сметњама у развоју
без обзира на удаљеност
места становања од
школе

Пројекат: Заштита и
безбедност деце

0

25

Пројекат: Одржавање
(осим капиталног)
основних школа

Управа

10.120.000
0,79%

1.Усвојеност и испуњење циљева који се
односи на промоцију
и развој туризма на
територији ГО Земун

2. Број корисника

4004

0,79%

Програм 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Управа

4003

1,13%

Програмска активност:
Управљање развојем
туризма

Управа

4002

0

Програм 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

1. Обухват деце основним образовањем (расположиво према полу)
4001

0

Програмска активност:
Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда

Туристичко – културни
центар Земун ГО Земун

2002

ИНДИКАТОР

Назив

1
1101

ЦИЉ

100%

29. новембар 2021.
1

2

Управа

4005

5

6

7

8

9

1. Повећање
безбедности деце за
време остваривања
образовно васпитног
рада

1. Број објеката у које је
уведен видео надзор и
одржавање конективности видео надзора

20

20

20

20

20

2. Едукација и унапређење безбедности
деце у саобраћају

1. Број школа у којима је
спроведена едукација

16

16

16

16

16

1. Очување традиционалних вредности и
историјског наслеђа
језика, писма и идентитета српског народа

1. Број школа којима се
часопис испоручује у
односу на укупан број
школа на територији
општине

1. Побољшање
услова боравка деце
у предшколским
установама

1. Проценат буџета за
текуће поправке

3,50

4,40

0,37

1,98

250

250

250

2. Број награђених
ученика који су освојили
награде на републичким
и међународним такмичењима

200

280

280

280

280

1. Број награђених
наставника и професора
чији су ученици на републичким и међународним
такмичењима освојили
награде

50

120

120

120

120

200

2200

2200

1. Унапеђење заштите
сиромашних

1. Број корисника једнократне новчане помоћи
у односу на укупан број
грађана

1,000%

0,025%

0,04%

0,04%

0,04%

2. Број корисница једнократне новчане помоћи
у односу на укупан број
грађана

0,06%

0,025%

0,06%

0,06%

0,06%

1. Број грађана – корисника других мера
материјалне подршке
(нпр. набавка огрева и
сл.) у односу на укупан
број грађана

0,06%

0,02%

0,031%

0,031%

0,031%

2. Број грађанки –
корисница других мера
материјалне подршке
(нпр. набавка огрева и
сл.) у односу на укупан
број грађана

0,050%

0,02%

0,100%

0,100%

0,100%

Број јавних конкурса
у односу на претходни
период

1

3

2

Пројекат: Оснаживање
ромских породица у Земуну у сврхе повећања
запослености

Управа

1. Подстицање
рађања уручењем
новогодишње нов1. Број радионица са
чане честитке мајци
социјалним радником
прворођене девојчице
и прворођеног дечака
2. Број Рома – учесника
радионица

Пројекат: Фонд "Мале
Милице Ракић из
Батајнице"

1

19

4

30

30

30

2

12

850.000

0

850.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

0

3.000.000

23.014.884

35.091.074

58.105.958

1.405.000

23.782.227

25.187.227

16.000.000

0

16.000.000

1.209.884

1.308.847

2.518.731

4.300.000

0

4.300.000

2200

Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
социјалне заштите
1. Побољшање
социјално економских услова живота
грађана

11

1,98

250

200

10

16

Програмска активност:
Јекнократне помоћи и
други облици помоћи

Управа

4004

16

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

Управа

4003

16

220

1. Унапређење положаја
грађана који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
материјалне подршке

4001

16

1. Подстицај деце за
1. Број награђених учепостизање што бољих ника – носилаца дипломе
резултата
"Вук Караџић"

2. Подстицај наставника и професора за
постизање што бољих
резултата

0001

16

Пројекат: Награђивање
ученика, наставника и
професора
Управа

0901

4

Пројекат: Одржавање
(осим капиталног )
дечјих вртића
Управа

4007

3

Број 112 – 27

Пројекат: Светосавско
звонце

Управа

4006

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

Број 112 – 28
1

2
Управа

4005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3
1. Помоћ посебно
осетљивим групама у
заједници

4
1. Број корисника

5

6

2.000

2.000

1. Број организованих
активности

2. Број жена у организационим активностима

300,00

300,00

0.011

0.011

0.011

0.011

2. Укупан број посетилаца на свим културним
догађајима који су
одржани

12.600,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

3. Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

2. Остваривање
јавног интереса из
области информисања

1. Број примерака
локалних штампаних
медија кји доприносе
остваривању општег
интереса у области јавног
информисања

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

1. Промоција културног идентитета
Земуна

1. Број одржаних сталних
манифестација од значаја
за општину Земун

2

2

2

2

2

2. Број натписа у
медијима

20

30

30

30

30

1. Подстицање развоју културе

1. Број објављених
конкурса ГО Земун

1

2

1

1

1

1. Унапређење јавног
информисања од
локалног значаја

1. Постојање интернет
стране општине, број
посета интернет стране
и редовно обезбеђивање
информација на интернет страни

1.000.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2. Број издатих билтена
општине (штампани и
електронски)

4

4

120

400

1.200.000,00

1.200.000,00

4

4

4

430

430

450

Проjeкат: Сталне манифестације од значаја за
ГО Земун
Управа – Туристичко
културни центар Земун

1. Промоција културног идентитета
Земуна

1. Број одржаних сталних
манифестација од значаја
за општину Земун

6

6

6

6

6

2. Број натписа у
медијима

20

20

20

20

20

Проjeкат: Верске
заједнице
Управа

1301

300,00

0.011

3. Број конференција за
штампу и других информативних скупова

4005

30,00

Пројекат: Информисање

Управа

4004

30,00

Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
културе
Управа

4003

30,00

1. Број грађана у граду/
општини у односу на
укупан број установа
културе

1.Подстицање развоја
културе

11

12

100.000

10.000.000

10.100.000

39.529.048

2.300.000

41.829.048

1.500.000

0

1.500.000

10.899.048

0

10.899.048

4.400.000

2.000.000

6.400.000

22.630.000

300.000

22.930.000

100.000
1. Унапређење
положаја верских
заједница

1. Број објављених
конкурса ГО Земун

1. Обезбеђење
услова за бављење
спортом свих грађана
и грађанки града/
општине

1. Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта

20

20

20

25

30

2. Број спроведених
акција, програма и пројеката који подржавају
активно и рекреативно
бављење спортом

25

25

20

25

30

2

2

100.000

2

Програм 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Управа

10

2.000,00

Проjeкат: Сталне манифестације
Управа

4002

2.000,00

9

Програм 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Управа

4001

2.000,00

8

Пројекат: Земун за своје
најстарије
1. Развој система
подршке старијим
грађанима који кроз
унапређење услова
и промене у области
социјалне инклузије
за старије, треба да
остану активни део
друштва.

1201

7

29. новембар 2021.

15.750.000

12.162.365

27.912.365

29. новембар 2021.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3
2. Активно партнерство субјеката
омладинске политике
у развоју омладинске
политике и спровођењу омладинских
активности, као и у
развоју и спровођењу
локалних политика
које се тичу младих

0001

1. Унапређење
подршке локалним
спортским организацијама преко којих
се остварује јавни
интерес у области
спорта

1. Унапређење предшколског и школског
спорта

1. Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

1

1

1

2.Број годишњих програма спортских организација финансираних од
стране града/општине

1

1

1

1. Број програма којима
се реализују активности
школског спорта

1

1

1

1

1

2.Проценат деце која
су укључена у школска
такмичења у односу на
укупан број деце

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

3. Број деце укључен у
спортске активности у
односу на укупан број
школске деце

4031

4000

4000

4000

4000

1. Број младих корисника
услуга мера омладинске
политике

1.650

1.700

1.000

1.200

1.400

800

900

600

700

900

1. Број постојећих
објеката

23

23

23

23

1. Одрживо управно
и финансијско функционисање града/
општине у складу
са надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

1. Број донетих аката
органа и служби града/
општине

1. Функционисање
управе

1.Број остварених услуга
градске/општинске
управе (укупан број
предмета који су у току,
број решења, дозвола,
потврда и других докумената издатих физичким и
правним лицима)

1. Обезбеђено задовољавање потреба
и инереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

1.Проценат буџета града/
општине који се користе
за трошкове и планове
рада/ програме месних
заједница

0,97

1,21

1,41

1,21

1,21

2.Степен остварења
финансијских планова
месних заједница

100

100

100

100

100

500

500

500

500

12.000

12.000

12.000

12

0

8.000.000

8.000.000

2.000.000

0

2.000.000

1.550.000

1.112.365

2.662.365

12.200.000

3.050.000

15.250.000

540.457.051

95.794.588 636.251.639

330.705.184

49.234.315 379.939.499

12.000

Програмска активност:
Функционисање месних
заједница

Управа-Месне заједнице

11

500

Програмска активност:
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

12.000

10

23

Програм 15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Управа ГО Земун

0002

9

Пројекат: Учешће у
изградњи, опремању и
одржавању спортских
објеката
Стварање услова
за развој спортско
рекреативних активности

0001

8

1. Број посебних програма спортских организација финансираних од
стране града/општине

2. Број младих жена
корисника услуга

0602

7

Програмска активност:
Спровођење омладинске
политике

Управа

4001

6

Програмска активност:
Подршка предшколском
и школском спорту
Управа

0005

1. % укључених младих
у омладинске програме
/ пројекте у односу на
укупан број младих у
локалној заједници

5

Програмска активност:
Подршка локалним
спортским организацијама преко којих се
остварује јавни интерес
у области спорта

Управа

0002

4

Број 112 – 29

12.646.000

0

12.646.000

Број 112 – 30
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4
3.Степен остварења
планова рада/ програма
месних заједница

0006

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

Програмска активност:
Инспекцијски послови
Управа

0009

29. новембар 2021.

1. Квалитетно обављање инспекцијских
послова

1. Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета

4800/5000

4800/5000

4600/4980

4700/5010

10

11

12

31.131.000

0

31.131.000

11.000.000

0

11.000.000

200.000

0

200.000

340.270

0

340.270

300.000

0

300.000

0

600.000

600.000

3.500.000

300.000

3.800.000

4750/5050

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва
Управа

0010

Програмска активност:
Стална буџетска резерва
Управа

4001

Пројекат: Обележавање
верских празника Бадњи дан и Богојављење

Управа

1. Неговање традиционалних вредности
и очување духовне
културе наслеђа

1. Број позваних грађана
на свечани обред налагања бадњака

380

400

5

400

420

2. Број пријављених
пливача за Богојављенски крст

120

240

2

200

250

5

4

1

5

6

3. Број пријављених пливачица за Богојављенски
крст
4002

Пројекат: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца”
Управа

4003

1. Награђивање
најбољих радника у
државним органима

12

12

2. Додела награде најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12

40.000

50.000

50.000

40.000

40.000

2. Број издатих извода
из МКВ

10.000

11.000

12.000

12.000

12.000

3. Број издатих извода
из МКУ

10.000

12.000

15.000

12.000

12.000

4. Број издатих уверења о
држављанству

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

1. Број уписа у матичне
књиге

8.000

9.000

10.000

9.000

9.000

2. Број обављених
венчања

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

3. Број управних
предмета

1.000

1.300

1.500

1.300

1.300

1. Последице
ванредних ситуација
сведених на најмању
меру

1. Проценат буџета за
отклањање последица

1. Уређени сеоски,
пољски и други некатегорисани путеви

1. Број км уређених
путева

0,20

0,13

0,42

0,13

0,13

Пројекат: Одржавање
сеоских, пољских и
других некатегорисаних
путева, путних прелаза
и саобраћајних површина у јавном коришћењу
унутар блока
Управа

89.130.719
20,00

10

10

10

Пројекат: Моја земунска
картица

1. Подизање свести
грађана о заштити
животне средине и
побољшању услова
живљења

16.600.000 105.730.719

10

Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша
цветна алеја

Управа

4007

12

Пројекат: Ванредне
ситуације

Управа

4006

12

1. Задовољавање
потреба грађана из
1. Број издатих извода
области личних стања из МКР
грађана

2. Вођење управног
поступка у области
личних стања грађана

4005

12

Пројекат: Финансирање
рада Одсека за лична
стања грађана, вођење
матичних књига и
изборна права

Управа

4004

1. Додела награде најбољем полицајцу

1. Број пријављених
учесника за најлепши
Божићни излог

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу
цветну алеју

50

50

50

50

50

200.000

0

200.000

2.210.000

0

2.210.000

29. новембар 2021.
1

2

Управа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

1.Унапређење
квалитета живота
грађана Земуна и
оживљавање активности привредних
субјеката који послују 1.Број издатих персонана територији градске лизованих картица
општине Земун, институција из области
културе и уметности
и спортских организација.
2. Број привредних
субјеката институција
у области културе и
уметности и спортских
организација

4008

4009

Управа

1.Заштита животне
средине

Пројекат: Текуће
поправке и одржавање
зграда и објеката на
којима ГО има право
коришћења

1. Побољшање
услова за коришћење
објеката

0001

10.000

10.000

10.000

10.000

30

30

30

30

30

1. Проценат буџета
за улагање у заштиту
животне средине

0,95

0,05

1. Проценат буџета за
одржавање објеката

4,17

1,30

1,30

1,04

0,01

0,01

1. Број објављених
конкурса ГО Земун

1

1

11

12

17.500.000

19.816.273

37.316.273

9.223.878

100.000

9.323.878

1. Проценат буџета за
1. Очување вредности
изградњу и одржавање
објеката
објеката

10,34

1,39

0,65

1,76

1. Побољшање услова
рада органа ГО Земун

1. Проценат буџета за
одржавање и набавку
опреме и нематеријалне
имовине

1.Побољшање услова
живота и рада у ГО
Земун

1. Проценат буџета
за улагање у развој
заједнице

2,99

0,96

0,73

0,62

6,80

9,80

2,82

1,05

250

250

260

1. Функционисање
локалне скупштине

1. Број седница скупштине

10

10

10

10

10

2. Број усвојених аката

70

70

70

70

70

1. Број седница извршних
органа

45

45

45

45

45

2. Број усвојених аката

220

250

230

250

230

Пројекат: Дан општине
и општинска слава
Крстовдан

2. Промоција научног
и културног стваралаштва и привредног
и друштвеног развоја

5.800.000

3.250.000

3.250.000

6.500.000

23.120.000

2.094.000

25.214.000

41.543.000

0

41.543.000

13.674.000

0

13.674.000

26.919.000

0

26.919.000

850.000

0

850.000

1,05

260

1. Заједничка литургија и
литија са грађанима

3.800.000

0,62

200

1. Очување историјског наслеђа и традиционалих верских
вредности

2.000.000
1,76

1.Ефикасно и ефективно функциониса- 1. Број донетих аката
ње органа политичког органа и служби града/
система локалне
општине
самоуправе

1. Функционисање
извршних органа

4.000.000

1

Програмска активност:
Функционисање извршних органа

Скупштина

10

4.000.000
Оснаживање
положаја младих,
свеобухватнија брига
о деци и подршка
мерама за повећање
наталитета

Програмска активност:
Функционисање скупштине

Председник и Веће ГО
Земун

4001

10.000

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Скупштина ГО Земун

0002

9

Пројекат: Развој
заједнице
Управа

2101

8

Пројекат: Набавка
опреме и набавка нематријалне имовине
Управа

5003

7

Пројекат: Уређење објеката на којима ГО има
право коришћења
Управа

5002

6

Пројекат: Пројекти по
конкурсу за бригу о
деци, омладини и подстицању наталитета

Управа

5001

5

Пројекат: Заштита
животне средине

Управа

4010

Број 112 – 31

1

1

1

1

1

2. Учешће већег броја
грађана Земуна

800

800

800

800

800

1. Додела јавних признања

8

8

8

8

8

Број 112 – 32
1
4002

2

3

4

5

1. Унапређење
сарадње са збратимљеним градовима
ради стварања бољег
пословног окружења
у општини

7

8

9

1. Број манифестација у
којима учествује ГО

10

10

10

10

10

10

2. Број учесника

150

150

150

150

150

Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
1.Подстицање унапређења енергетске
ефикасности, побољшање енергетске ин1. Програм унапређења
фраструктуре и шира енергетске ефикасности
употреба обновљивих
извора енергије на
територији ГО Земун

4001

6
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Пројекат: Међународна и међуопштинска
сарадња

Скупштина

0501

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

1

Управа

1. Број јавних позива

УКУПНО ПРОГРАМИ

1

1

100.000

0

100.000

500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

1

739.863.198

Члан 11.
У члану 26. став 1. износ „11.106.000,00” динара замењује
се износом „12.646.000,00” динара.
Члан 12.
Члан 27. мења се и гласи:
„Расходи и издаци индиректног корисника, Туристичко-културни центар Земун укупном износу 44.089.215,00
динара, распоређени су у Посебном делу Одлуке о буџету,
члан 9. Раздео 3. УПРАВА, глава 3.3 – Туристичко-културни
центар Земун, Програм 04 – Развој туризма, програмска активност 1502-0001 – Управљање развојем туризма, функционална класификација 473 – Туризам и Програм 13-Развој
културе и информисања, пројекат 1201-4004 Сталне манифестације од значаја за ГО Земун, функционална класификација 820 – Услуге културе.”
Члан 13.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе
Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-767/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

12

1

Пројекат: Суфинансирање активности на
унапређењу ефикасног
коришћења енергије
Стварање услова за
унапређење коришћења обновљивих
извора енергије кроз
обезбеђење средстава
за суфинансирање
прогрма енергетске
санације породичних
кућа, који чине
појединачни пројекти
енергетске санације,
на основу јавног
позива за доделу
средстава

11

154.310.397 894.173.595

Скупштинa Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 12. тачка 18.
и члана 16. тачка 5. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и
156/20), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 5/11, 36/11, 6/17, 89/17 и 132/18), у члану
3. став 1. после тачке 8. додаје се нова тачка 9. која гласи:
„9. Културно лето Угриноваца”.
У истом члану после става 9. додаје се нови став који
гласи:
„Културно лето Угриноваца, културно-уметничка и туристичка манифестација коју организује Градска општина Земун, одржава се у периоду од маја до септембра сваке
године на подручју Угриноваца, Бусија и Грмовца. Програм
манифестације је у складу са потребама становника и посетилаца Угриноваца, намењен свим грађанима, а посебно
деци и младима, преко разноврсних културних, уметничких и туристичких садржаја.”
Члан 2.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Програмски савет Међународног фестивала монодраме
и пантомиме, Земунског међународног салона карикатуре, манифестације Теслин дан, Културног лета Батајнице и

29. новембар 2021.
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Културног лета Угриноваца има председника и шест чланова које именује Веће Градске општине Земун на период од
четири године.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-768/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10, 54/11, 12/20 и 68/20) и члана 16. тачка 26. Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 102/20,
112/20, 61/21 и 87/21), врши се следећа измена:
а) Именује се у Изборну комисију Градске општине Земун у сталном саставу:
– за члана:
Јелена Јањић, на предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-771/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 16. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст) и члана 7. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17,
77/19 и 21/21 ) донела је

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Разрешавају се дужности у Управном одбору Туристичко-културног центра Градске општине Земун, због истека периода на који су именовани:
– Ивана Божовић, председник;
– Маја Инђић, члан;
– Владимир Крстић, члан;
– Ема Гоцевић, члан.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-772/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 16. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст) и члана 7. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17,
77/19 и 21/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Именују се у Управни одбор Туристичко-културног
центра Градске општине Земун на период од четири године:
За председника:
Ивана Божовић.
За чланове:
1. Маја Инђић;
2. Анђелка Јаковљевић;
3. Светлана Мирковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-773/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 16. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст) и члана 7. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17,
77/19 и 21/21 ) донела је

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Туристичко-културног центра Градске општине Земун, због истека периода на који су именовани:
– Проф. др Вид Ристановић, председник;
– Јаданка Шаговновић, члан и
– Катарина Стојановић, члан.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-774/2021-II/22 од 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 16. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст) и члана 7. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17,
77/19 и 21/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Именују се у Надзорни одбор Туристичко-културног
центра Градске општине Земун на период од четири године:
За председника:
Проф. др Вид Ристановић.
За чланове:
1. Невена Радишић и
2. Татјана Скакоски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-775/2021-II/22 од 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 26. новембра 2021. године, на основу члана 16. тачка
13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), члана 37.
и члана 40. став 1. Решења о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа „Пословни центар Земун” („Службени
лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 106/16-исправка и
23/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН” И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1. Утврђује се престанак мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Земун због
истека периода на који је именована Наташи Пожар, дипл.
економисти.
2. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар Земун”, на период од четири године:
За председника Наташа Пожар, дипл. економиста.
За члана Јелица Ћурчић, дипл. политиколог.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-776/2021-II/22, 26. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

29. новембар 2021.

ОБРЕНОВАЦ
Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној
дана 19. новембра 2021. године, на основу члана 20. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07.... 47/18), чл. 69. и 70. Закона о енергетској
ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10... 72/19
и 149/20), члана 55. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 58. Пословника Већа
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 6/13 и 12/15), на предлог Комисије за реализацију
мера енергетске санације породичних кућа путем уградње
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац
од 12. новембра 2021. године, уз претходну сагласност Министарства рударства и енергетике од 12. новембра 2021.
године, донело је

ПРА ВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о суфинансирању енергетске санације
породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем
тексту: правилник) уређује се: циљ спровођења енергетске
санације; радови, опрема и извештаји који се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава;
учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања;
начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за
селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на
јавни конкурс и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.
Члан 2.
Циљ спровођења енергетске санације породичних кућа
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске
ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење
обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији градске општине Обреновац.
Мере енергетске санације предвиђене овим правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији градске
општине Обреновац.
Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање енергетске санације из
члана 6. овог правилника опредељују се Одлуком о буџету Градске општине Обреновац за сваку буџетску годину у
оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергет-
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ски менаџмент, функција 620, економска класификација 454
– Субвенције приватним предузећима.
Средстава за суфинансирање енергетске санације из
члана 6. овог правилника могу се обезбедити кроз друге донације и субвенције из буџета Републике Србије.
Члан 4.
Бесповратна средства за суфинансирање мере из члан 6.
овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава у највишем износу до 50% од вредности укупне
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима доноси Веће Градске општине Обреновац на предлог Комисије за реализацију енергетске санације.
Члан 6.
Суфинансираће се мера уградње соларних панела, пратећих носача панела, неопходне инсталације за производњу
електричне енергије капацитета до и једнако 6 kW инсталисане снаге соларних панела за сопствене потребе, уградњe
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, израда неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних
панела и пратеће инсталације за производњу електричне
енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у
складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.
Максимални износ бесповратних средстава по 1 kW инсталисане снаге соларних панела капацитета до и једнако
6 kW ће износити 70.000 динара и обухватиће све радове,
опрему и извештаје из става 1. овог члана.
За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални
износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне
панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности
радова према предрачуну изабраног привредног субјекта
сносиће грађанин.
Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним
позивом за привредне субјекте.
Прихватљиви трошкови
Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 8.
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала
и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине
Обреновац су:
1) трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
2) трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;
3) рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
4) набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
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5) други трошкове који нису у складу са енергетском санацијом.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију енергетске санације су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше
услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства.
III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Веће градске општине Обреновац доноси Решење о
образовању комисије за реализацију енергетске санације (у
даљем тексту: комисија).
Јавне конкурсе за суфинансирање енергетске санације у
име Већа градске општине Обреновац спроводи Комисија,
коју Веће градске општине Обреновац формира Решењем о
образовању комисије.
Решењем о образовању комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име
и презиме, назив радног места), основни задаци и друга питања од значаја за рад комисије.
Члан 12.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго).
Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације
на огласној табли и званичној интернет-страници Градске
општине Обреновац;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и
званичној интернет-страници Градске општине Обреновац,
разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката и домаћинстава и доношење одлуке
о приговору. Прелиминарна ранг-листа крајњих корисника
представља основ за теренски обилазак комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
Израда Предлога уговора о спровођењу енергетске санације и Решења о коначној листи директних и крајњих корисника за спровођење енергетске санације, а које се финансирају из буџета Градске општине Обреновац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу Градске општине Обреновац достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад комисије обухвата најмање два најављена
обиласка, и то:
– пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и веродостојности података из
поднете пријаве, као и оправданост предложених радова на
енергетској санацији;
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– након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка комисија на лицу места
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се записник у два примерка, при
чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта након реализованих радова.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу
уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију пројеката енергетске санације и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације обухвата:
– обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији у роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну
документацију насталу у току реализације активности;
– прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
– друге активности предвиђене уговором;
– припрему извештајa о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију:
– рок за пријаву на јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
– евалуација пријава на јавни позив директних корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не може
бити дужe од 15 дана;
– рок за пријаву крајњих корисника на јавни позив је
најмање 21 дан;
– евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити
дужe од 15 дана;
– доношење коначне ранг листе директних /крајњих корисника не може бити дуже од 15 дана од дана подношења
последњег приговора.
IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства буџета Градске општине Обреновац за суфинансирање енергетске санације породичних кућа додељују
се у складу са одредбама овог правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, испуњености
услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивања листе директних корисника и доношење акта о избору
директних корисника, као и расписивање јавног позива за
грађане, прикупљање и комплетирање пријава, контролу
формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу
критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Веће Градске општине Обреновац.
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Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи
Комисија.
Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на интернет-страници Градске општине Обреновац, а најава јавног позива и у локалним медијима.
Члан 16.
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала,
опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве;
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– да имају атесте за материјале и производе;
– да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу
у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а
који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије;
– да дају гаранцију на инвертер од минимално пет година и на соларне колекторе од минимално 10 годинa.
Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне самоуправе;
3) намену средстава;
4) услове за учешће на конкурсу;
5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
6) испуњеност услова из јавног позива;
7) начин и рок подношења пријаве;
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању енергетске санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 18.
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и
садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) цену за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану капацитета 6kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације
за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног
мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне
енергије, цену израде техничке документације која обухвата
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних
панела и уградњи мерног места који је у складу са законом
неопходан приликом прикључења на дистрибутивни си-

29. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

стем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему
предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система
ОДС-а;
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију радова и обавезу израде извештаја о уградњи соларних
панела и пратеће инсталације за производњу електричне
енергије и уградњу.
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката)
Члан 19.
Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће:
1) цену из члана 18. став 2. тачка 3).
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних
корисника и уговарање
Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 19.
овог правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли Градске општине Обреновац и
званичној интернет-страници Градске општине Обреновац.
Учесници јавног позива имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од
дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних корисника учесници
конкурса имају право приговора Комисији у року од осам
дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од
15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације и исте доставља
Већу Градске општине Обреновац на усвајање.
Веће Градске општине Обреновац доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације.
Одлука Већа Градске општине Обреновац о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације објављује се на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет-страници Градске општине
Обреновац.
Уговор о спровођењу енергетске санације потписује се
након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника за спровођење енергетске санације.
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Уколико се на први јавни позив за директне кориснике
не јави ни један или недовољно привредних субјеката, може
се поновити јавни позив.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима
(домаћинствима)
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа доноси Веће Градске општине Обреновац.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи комисија.
Грађани – учесници конкурса подносе пријаву комисији.
Пријава подразумева подношење конкурсне документације
у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Управе ГО Обреновац и званичној интернет-страници ГО Обреновац, а најава јавног позива и у
свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив и
2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве власник (према решењу за
порез) породичне куће или лице које је пријављено на адреси на којој се подноси пријава за конкурс;
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат;
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о
изградњи;
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
(4) решење о озакоњењу;
(5) доказ да су започели поступак легализације.
3) да је подносилац пријаве прикључен на дистрибутивни систем електричне енергије;
4) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
5) и други услови у складу са јавним позивом за грађане
(домаћинства).
Садржај јавног позива за грађане (домаћинства)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне самоуправе,
3) финансијски оквир,
4) намену средстава,
5) услове за учешће на конкурсу,
6) листу директних корисника преко којих се реализују
радови на енергетској санацији,
7) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
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8) начин на који Градска општина Обреновац пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
9) начин и рок подношења пријаве;
10) поступак одобравања средстава;
11) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима за спровођење енергетске
санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин подносилац
пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен пријавни образац за суфинасирање енергетске ефикасности са попуњеним подацима о
мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се
односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
3) фотокопију личне карте или очитану личну карту
подносиоца захтева;
4) решење о утврђивању пореза на имовину;
5) један од доказа за стамбени објекат из јавног позива
за крајње кориснике;
6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа о постојању прикључка на дистрибутивни
систем;
7) предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом, издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавила Градска општина;
8) Фотокопија личне карте или очитана лична карта за
сва физичка лица која живе у породичној кући или стану за
који се подноси пријава;
9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања;
10) Изјава да ће уколико му се одобре бесповратна средства на основу јавног позива и уколико поседује једнотарифни мерни уређај за електричну енергију, поднети захтев
за прелазак на двотарифни мерни уређај;
11) и друга документа у складу са јавним позивом.
Градска општина ће обезбедити прибављање информација по службеној дужности за извод из листа непокретности.
Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници стамбених објеката који су у претходном
периоду користили средства градске општине за сличне активности и иста оправдали и
– власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних
средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности.
Критеријуми за избор пројеката грађана (домаћинства)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета
састављене бодовањем према критеријумима.
Износи бодова по критеријумима биће дефинисани јавним позивом.
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Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем(породичне куће)
Постојеће стање спољних зидова

Број бодова

Спољни зидови без термичке изолације

10

Спољни зидови са термичком изолацијом

25

Постојећи начин грејања на:

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

5

Електрична енергија

10

Дрво

15

Природни гас/пелет
Постојеће карактеристике спољне столарије

25
Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом

5

Дрвени,двострукиса размакнутим крилима

10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

15

ПВЦ, алуминијум

25

Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог
члана, користи се К фактор заузетости површине, који
представља количник укупне површине стамбеног објекта
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15

25

15≤К<17,5

22,5

17,5≤К<20

20

20≤К<22,5

17,5

22,5≤К<25

15

25≤К≤27,5

12,5

27,5≤К≤30

10

К>30

5

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи.
Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката грађана врши се
применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из
члана 26. утврђује прелиминарну ранг листу грађана на
основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог
правилника.
Листу из става 2. овог члана комисија објављује на огласној табли Управе градске општине и званичној интернет
страници ГО Обреновац.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из
става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања
листе у складу са ставом 3. овог члана.
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава
имају право приговора комисији у року од осам дана од
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дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу градске општине.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
листу из става 2. овог члана као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана
његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог члана комисија врши
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао
неистините податке у пријави комисија га елиминише из
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство
подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава комисија.
На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог члана комисија објављује на
огласној табли Управе градске општине Обреновац и званичној интернет-страници Градске општине.
На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава
код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора комисији у року од осам дана од дана објављивања
коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на
писарницу градске општине.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну
листу крајњих корисника.
Веће Градске општине Обреновац доноси Одлуку о додели
бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

врши набавку од другог приврдног субјекта са листе и да о
томе, пре реализације набавке, обавести комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може
бити већи од одобреног.

Исплата средстава

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Градска општина Обреновац ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима не грађанима, након
што грађанин изврши уплату привредном субјекту целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено
предмером и предрачуном који је грађанин предао када се
пријавио за меру као и у складу са записником комисије
приликом првог изласка.
Крајњи корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Градска општина ће вршити пренос средстава изабраним
привредним субјектима у складу са закљученим уговором.
Грађанин/ке ће сносити евентуалне додатне трошкове
непредвиђених радова уколико је сагласан са тим радовима
и уколико укупни трошкови за изведене радове превазилазе укупан износ средстава по предрачуну извођача радова
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са комисијом.
Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Градска
општина Обреновац неће уплатити средства додељена одлуком о додели бесповратних средстава из члана 27. став 14.
Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује
набавку од одабраног привредног субјекта, има право да из-

V. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 29.
Комисија припрема завршни извештај о спроведеним
енергетским санацијама и подноси га Већу градске општине.
Јавност се информише о реализацији енергетских санација
преко локалних медија и интернет странице ГО Обреновац.
Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, који посебно садржи информације о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене
недостатке у имплементацији активности и њихове узроке,
податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Већу градске општине и објављује на интернет-страници Градске општине.
Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.
Објављивање
Члан 30.
Подаци и акти комисија објављују на званичној интернет страници градске општине и на огласној табли Управе
градске општине.
Чување документације
Члан 31.
Управа градске општине има обавезу да чува комплетну
документацију насталу у поступку суфинансирања енергетске санације у складу са важећим прописима.
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Београда.”
Веће Градске општине Обреновац
VII-02 бр. 020-3/149, 19. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
Веће Градске општине Обреновац на седници одржаној
дана 19. новембра 2021. године, на основу члана 138. став 2.
и 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),
члана 55. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и
144/19 – исправка) и члана 9. Одлуке о финансирању спорта
у градској општини Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 12/14, 133/16 и 52/17), донело је

ПРА ВИЛНИК

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
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области спорта у градској општини Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 59/17 и 19/18) у члану 6. став 3.
брише се.
Члан 2.
У члану 27. став 2. после речи: „позивом” тачка се замењује запетом и додају се речи: „као и прелиминарно вредновање квалитета програма према критеријумима утврђеним
у табелама вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника.”
Члан 3.
У члану 28. став 1. речи: „сваки члан” бришу се, а реч:
„Комисије” замењује се речју: „Комисија”.
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 4.
У члану 29. став 1. реч: „прелиминарни” брише се.
Ставови 2–7. бришу се.
Члан 5.
У члану 30. у тачки 4) тачка и запета замењују се тачком.
Тачка 5) брише се.
Члан 6.
Члан 31. мења се и гласи:
„Члан 31.
Са носиоцем одобреног програма, у складу са законом,
председник градске општине закључује уговор о реализовању програма.
Председник градске општине закључује са носиоцем
годишњег програма уговор за сваку од области потреба и
интереса грађана из области спорта из члана 137. став 1. Закона за коју је одобрен годишњи програм.
Уколико је носилац одобреног годишњег програма реализовао годишњи програм и у претходној години услов за
закључење уговора из става 2. овог члана је да је поднео извештаје у складу са чланом 33. став 5. овог правилника.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву
за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема
позива сматраће се да је одустао од предлога програма, у
складу са законом.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног
програма додељена мања средства од средстава наведених
у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма
достави председнику и Већу градске општине допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином
одобрених средстава (ревидирани предлог програма) на одговарајућем обрасцу утврђеном овим правилником, а у супротном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора.
Изузетно, носилац годишњег програма може у току године да поднесе захтев за измену и/или допуну одобреног
годишњег програма, укључујући и буџет (финансијски
план) програма, уколико објективне околности то захтевају,
са описом разлога услед којих захтева измену и/или допуну
одобреног годишњег програма.
Под објективним околностима из става 6. овог члана нарочито се подразумевају: новонастале активности које нису
могле да буду планиране при предлагању годишњег програма, уопште или на одговарајући начин, а које утичу на
квалитет реализације циљева и ефеката годишњег програма, повећање броја учесника у реализацији годишњег програма који су неопходни за успешну реализацију циљева и
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ефеката одобреног годишњег програма, обезбеђење неопходних услова за реализацију годишњег програма (смештај,
закуп, превоз, медицинска заштита, и др.), нужност додатног ангажовања партнерских организација на реализацији
годишњег програма, време реализације годишњег програма
и динамику реализације, обухват лица која су корисници
ефеката годишњег програма, финансијски план програма
(по изворима и врстама трошкова) и динамички план коришћења средстава, као и друге околности које су од значаја
за успешно реализовања циљева и постизање планираних
резултата одобреног годишњег програма.
Уз захтев из става 6. овог члана носилац годишњег програма обавезно подноси предлог ревидираног одобреног
годишњег програма на одговарајућем прописаном обрасцу
утврђеном овим правилником, за сваку од области потреба
и интереса грађана из области спорта из члана 137. став 1.
закона за коју захтева измену и/или допуну одобреног годишњег програма.
О захтеву из става 6. овог члана спроводи се процедура
и одлучује у складу са чл. 27–29. овог правилника уколико
се истим захтева измена буџета програма која подразумева
повећање одобрених средстава.
Уколико се захтев из става 6. овог члана одобри, председник градске општине са носиоцем годишњег програма
закључује анекс уговора из става 2. овог члана.
Ако су носиоцу програма по захтеву из става 6. овог члана одобрена мања средства од средстава наведених у захтеву, носилац програма је обавезан да пре закључења анекса
уговора из става 10. овог члана поступи у складу са ставом
4. овог члана, а у супротном ће се сматрати да је одустао од
закључења анекса уговора.”
Досадашњи став 5. постаје став 12.
Члан 7.
Чл. 34. и 35. мењају се и гласе:
„Члан 34.
Подношењем извештаја из члана 33. став 5. овог правилника сматра се да је носилац годишњег програма којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана
137. Закона оправдао средства која су му одобрена за реализацију годишњег програма и планиране резултате програма.
Претпоставка из става 1. овог члана не искључује поступак контроле реализације програма у складу са чл. 37-42.
овог правилника.
За закључивање уговора и пренос средстава за реализацију новог годишњег програма којим се реализују потребе
и интереси грађана у области спорта у градској општини
Обреновац услови су да:
1) не постоје препреке прописане чланом 118. став 5. и
чланом 133. став 5. закона за добијање буџетских средстава;
2) је носилац програма извршио повраћај добијених буџетских средства у случајевима из члана 133. ст. 1–3. закона;
3) су поднети извештаји из члана 33. став 5. овог правилника у односу на годишњи програм који је реализован у
претходној години;
4) је испуњен услов утврђен ставом 4. овог члана.
Носилац програма обавезан је да по подношењу извештаја из члана 33. став 5. овог правилника изврши повраћај неутрошених средстава добијених за годишњи програм
који је реализован у претходној години.
Изузетно, носилац одобреног програма може поднети
захтев да се неутрошена средства на годишњем нивоу користе за авансне уплате програмских активности за наредну
годину за исте намене уколико објективне потребе и околности то захтевају.
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Под објективним околностима из става 5. овог члана
нарочито се подразумевају: временска немогућност окончања обавезних законских поступака до краја текуће године
(јавних набавки и сл.), доказива немогућност регулисања
новчаних обавеза у текућој години за активности које су
реализоване, доказива потреба регулисања обавеза за активности које су у првом кварталу наредне године и др.
На захтев из става 5. овог члана председник градске општине на предлог Комисије, а по прибављеном мишљењу
Већа градске општине може дати сагласност под условом да
се, по истом основу, не захтевају додатна средства за програм у текућој години, водећи рачуна да су авансне уплате
нужне за несметану реализацију програма, као и да не угрожавају основни циљ програма и нарушавају наменско коришћење средстава.
Члан 35.
Спортски савез Обреновац, као овлашћени предлагач
годишњих програма, дужан је да, у складу са законом и
својим статутом, прати реализацију одобрених програма и
да на крају реализације програма подноси извештај надлежној стручној служби Управе градске општине и Комисији о остваривању циљева и ефеката програма, а ако се уоче
озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма и
пре тога.
Организације у области спорта, носиоци годишњих програма, обавезни су да Спортском савезу Обреновац, као
предлагачу програма, пруже све потребне информације и
омогуће увид у сва документа и све активности везане за
реализацију програма, као и да му у исто време када и надлежној стручној служби Управе градске општине и Комисији доставе примерак извештаја о реализацији програма.”
Члан 8.
У члану 37. додају се нови ст. 1. и 2. који гласе:
„Надлежна стручна служба Управе градске општине и
Комисија врше по завршетку програма и подношењу извештаја из члана 33. став 5. овог правилника, а најкасније до
краја текуће године за претходну годину, анализу реализације програма и постизања планираних ефеката, с циљем
да се утврди: да ли су оправдана средства реализована у
складу са наменом и циљевима програма и условима прописаним законом и овим правилником; да ли је програм
спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене
индикаторе; да ли су постављени циљеви били релевантни;
да ли су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен
очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у складу са
утрошком средстава; да ли је обезбеђена одрживост.
Веће градске општине може и након завршетка анализе
реализације програма и постизања планираних ефеката из
става 1. овог члана предузети додатну контролу реализације одобреног и реализованог програма, укључујући и ангажовање одговарајућих стручњака и организација за спољну
евалуацију финансијског пословања носилаца програма.”
Досадашњи ст. 1, 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 9.
Члан 39. мења се и гласи:
„Члан 39.
Измене финансијског плана расподеле одобрених средстава за реализацију програма, који су наведени у спецификацији расхода за реализацију програма могу се извршити
без сагласности председника градске општине ако се:
1) не угрожава основни циљ програма;
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2) средства компензују у оквиру одређене врсте трошка,
као и између различитих врста трошкова, обраћајући пажњу на то да варијација не сме да прелази 10% од првобитно одобрене суме новца у оквиру сваке врсте трошка.
У случајевима из става 1. овог члана, носилац програма
може да током реализације програма изврши измену финансијског плана програма и да о томе обавести надлежну
стручну службу Управе градске општине и комисију, приликом подношења периодичног извештаја о реализацији
програма.
Измене финансијског плана расподеле одобрених средстава за реализацију програма ван случајева из става 1.
овог члана носилац годишњег програма може да изврши
само уколико пре реализације промене поднесе надлежној
стручној служби Управе градске општине и комисији ревидирани финансијски план програма и добије претходну сагласност председника градске општине.”
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Обреновац
VII-02 бр. 020-3/150, 19. новембра 2021. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

Заменик председника градске општине Обреновац, 9.
новембра 2021. године, на предлог Већа градске општине са
седнице одржане 9. новембра 2021. године, на основу члана
69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
бр. 15/16 и 88/19), чл. 50. и 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 24. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број
85/16), поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац” бр.
2690 од 28. октобра 2021. године за давање сагласности на
Одлуку Надзорног одбора о петој допуни Ценовника услуга
ЈП СКЦ „Обреновац”, број 2684 од 28. октобра 2021. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ПЕТОЈ ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
Спортско-културни центар „Обреновац” број 2684 од 28.
октобра 2021. године о петој допуни Ценовника услуга предузећа.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са одлуком на које се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Заменик председника градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/83, 9. новембра 2021. године
Заменик председника
Милош Станојевић, ср.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени
Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа Спортско-културни центар ,,Обреновац’’ бр. 2191 од 5. јула 2019. године
(инт. преч. текст) и чл. 3, 21. и 27. Пословника о раду Надзорног одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 3698 од 22. новембра 2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, донео је на 26. редовној
седници одржаној 28. октобра 2021. године следећу

ОДЛУКУ
1. Доноси се Пета допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” у тексту који је саставни део ове одлуке.
2. Пета допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.
3. Пета допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” ступа на снагу и примењује се наредног дана од
дана давања сагласности.
4. Пета допуна Ценовника ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” биће објављена на огласној табли предузећа.
Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2684, 28. октобра 2021. године
Председник
Страхиња Колашинац, ср.

ПЕТА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ”
Ценовник ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 1577 од 26. маја 2020. године, бр. 2910 од 23. октобра 2020. године, бр. 583 од 9. марта 2021. године, бр. 2475 од 8. октобра 2021. године и бр. 2561 од 15. октобра 2021. године се допуњује у одељку I ЗАКУПИ
додавањем нове ставке под редним бр. 69. тако да после допуне гласи:
69. Закуп Мале сале за потребе снимања (рекламе, филмови, серије и др.) .........месечно.
..................250.000,00 динара
ПДВ је урачунат у цену, осим у случају када је посебно наглашено да је цена без ПДВ-а.
Пета допуна Ценовника ЈП СКЦ „Обреновац”ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2685, 28. октобра 2021. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о престанку функције заменику градског правобраниоца Града Београда – – – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Земун за 2021. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја
за Градску општину Земун – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне
комисије Градске општине Земун – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Управног одбора Туристичко-културног центра
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Туристичко-културног центра
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Туристичко-културног центра
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –

9
32
33
33
33
33

Страна
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Туристичко-културног центра
Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Земун” и именовању новог председника и члана Надзорног одбора – – – – – – – – – – –

34

34

ОБРЕНОВАЦ
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о другој измени и допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у градској општини Обреновац – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о петој допуни Ценовника услуга Предузећа са Одлуком– – – –

34

39

41
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Обавештење корисницима
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. године, донела је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину (број 3-909/21-С).
Текст овог документа може се погледати на интернет-презентацији Града
Београда www.beograd.rs, као и на сајту „Службеног листа Града Београда”
www.sllistbeograd.rs.

„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

