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На основу члана 59. став. 5. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12), члана 14. члана 23. став 2. и члана 52. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 06/10, 23/10, 32/10, 45/11, 42/12, 60/12 и
65/12), секретар Секретаријата за финансије доноси

ПРА ВИ Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања
износа и поступак враћања неутрошених средстава која су
у складу са одлуком о буџету града Београда, до истека фискалне године пренета индиректним корисницима буџета
града Београда, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше индиректни корисници буџета града Београда, закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење буџета
града Београда, број 840-147640-13.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.
исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација враћених
буџетских средстава.
Индиректни корисници буџета града Београда одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификацију враћених

Цена 220 динара

буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за
редовну делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Директни корисници буџетских средстава достављају
Секретаријату за финансије Градске управе града Београда
– Управи за трезор, обрасце из става 1. овог члана, најкасније до 20. јануара наредне фискалне године.
Секретаријат за финансије Градске управе града Београда – Управа за трезор, на основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана, у наредној фискалној години врши корекцију трансфера расхода и издатака
за претходну фискалну годину за индиректне кориснике
којима су пренета средства.
Образац СВС – Спецификација враћених буџетских
средстава одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилник престаје да
важи члан 8. Правилника о начину коришћења средстава са
подрачуна односно других рачуна консолидованог рачуна
трезора града Београда и о инвестирању средстава корисника буџета („Службени лист града Београда”, број 5/06).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за финансије
I-01 број: 110-1/2012, 27. децембрa 2012. године
Секретар
Рената Милић Радујко, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар je на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 43. став 1. и
члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 20.
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 2. Статута
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2012. годину („Службени лист града Београда”, бр. 56/11 и 44/12) – у даљем
тексту: одлука, мења се тако што се у члану 6. став 1. алинеја 2. број „4.200.000,00” замењује бројем „2.761.172,00” и алинеја
4. број „2.973.210,00” замењује се бројем „4.412.038,00”.
Члан 2.
Члан 25. одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:
ИЗДАЦИ
Е.К.

Опис

1

2

Укупан обим средстава
из буџета у 2012. години

Издаци из осталих
извора у 2012. години

3

4

41

Расходи за запослене

227.536.358,00

411

Плате и додаци запослених

180.250.811,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

УКУПНО 2012.
5(3+4)

3.494.400,00

231.030.758,00
180.250.811,00

32.273.424,00

32.273.424,00

5.996.105,00

20.000,00

6.016.105,00

988.053,00

100.000,00

1.088.053,00

Накнаде за запослене

3.738.000,00

60.000,00

3.798.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.289.965,00

3.314.400,00

7.604.365,00

42

Коришћење услуга и роба

192.406.175,00

60.119.587,00

252.525.762,00

421

Стални трошкови

31.500.500,00

12.338.189,00

43.838.689,00

422

Трошкови путовања

67.685,00

110.000,00

177.685,00

423

Услуге по уговору

26.287.200,00

7.227.930,00

33.515.130,00

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

426

Материјал

44

Отплата домаћих камата

133.445,00

441

Отплата домаћих камата

133.445,00

46

Трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

3.546.926,00

12.546.926,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

2.566.926,00

11.566.926,00

465

Остале текуће дотације и трансфери

47

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Накнаде из буџета за децу и породицу

950.000,00

950.000,00

472

Накнаде из буџета у случају смрти

200.000,00

200.000,00

472

Накнаде из буџета за образовање

1.328.273,00

1.328.273,00

472

Накнаде из буџета

14.619.200,00

300.000,00

14.919.200,00

48

Остали расходи

54.423.612,00

600.000,00

55.023.612,00

481

Дотације невладиним организацијама

481

Дотације политичким странкама

482

Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

49

Резерве

499
499
51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

50.000,00

5.411.822,00

5.461.822,00

128.414.790,00

34.419.765,00

162.834.555,00

6.086.000,00

611.881,00

6.697.881,00

15.769.200,00

133.445,00
133.445,00

980.000,00

980.000,00

1.628.273,00

17.397.473,00

3.976.590,00

3.976.590,00

668.055,00

668.055,00
600.000,00

49.968.000,00

6.546.000,00

5.103.387,00

11.649.387,00

Стална резерва

400.000,00

3.109.460,00

3.509.460,00

Текућа резерва

6.146.000,00

1.993.927,00

8.139.927,00

23.423.210,00

6.397.600,00

29.820.810,00

2.761.172,00

4.685.683,00

7.446.855,00

20.582.038,00

1.681.917,00

22.263.955,00

Укупно

49.368.000,00
410.967,00

410.967,00

80.000,00

30.000,00

110.000,00

529.238.000,00

80.890.173,00

610.128.173,00
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Члан 3.
Члан 29. одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 25. ове одлуке распоређују се на следеће кориснике и то:

4

Подпозиција

3

Позиција

Извор фин.

2

Екон.клас.

Функција

1
1

Глава

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2012. ГОДИНЕ

6

7

5

1

Опис

Укупан оквир
I-XII 2012.
године

Средства
из осталих
извора I-XII
2012. године

Укупни
расходи I-XII
2012. године

8

9

10

11(9+10)

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ,
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ФУНКЦИОНЕРИ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

59.121.302,00

59.121.302,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.582.713,00

10.582.713,00

413

Накнаде у натури

800.105,00

800.105,00

414

Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415

Накнаде трошкова за запослене

820.000,00

820.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

317.000,00

317.000,00

Накнаде за изабрана лица која нису у сталном радном односу

236.000,00

236.000,00

416
1

Јубиларне награде

81.000,00

81.000,00

422

2

Трошкови путовања

11.338,00

11.338,00

423

Услуге по уговору

1.155.000,00

1.155.000,00

426

Материјал

1.038.000,00

1.038.000,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

73.845.458,00

106.234.024,00

106.234.024,00

19.015.890,00

19.015.890,00

4.700.000,00

4.700.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за Раздео 1:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

1

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
410

Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

988.053,00

988.053,00

415

Накнаде трошкова за запослене

2.400.000,00

2.400.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

672.965,00
27.290.500,00

672.965,00
1.118.189,00

28.408.689,00

56.347,00

56.347,00

16.279.734,00

16.279.734,00

424

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

6.964.500,00

6.964.500,00

426

Материјал

4.648.000,00

4.648.000,00

441

Отплата домаћих камата

133.445,00

133.445,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

120.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

2.761.172,00

1

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2012. године

2.761.172,00

2

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2009. године

512

120.000,00
4.685.683,00

7.446.855,00
2.761.172,00

4.685.683,00

4.685.683,00

1.235.203,00

20.697.241,00

Машине и опрема

19.462.038,00

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године за
унапређење образовања на Врачару

15.050.000,00

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године

3

Машине и опрема – текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години
за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и
одржавања школских објеката

920.178,00

920.178,00

4

Машине и опрема – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” из
2010. и ранијих година

315.025,00

315.025,00

15.050.000,00

4.412.038,00

4.412.038,00

Извори финансирања за функцију 410:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

1.100.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.685.683,00

4.685.683,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

1.253.392,00

1.253.392,00

7.039.075,00

218.815.743,00

Укупно за функцију 410:

211.776.668,00

211.776.668,00

211.776.668,00
1.100.000,00
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2

3

4

5
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7
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8
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Општи економски и комерцијални послови
422

Трошкови путовања – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2010.
години

423

20.000,00

20.000,00

1.301.419,00

3.348.885,00

28.076,00

28.076,00

Услуге по уговору

2.047.466,00

1

Услуге по уговору

2.047.466,00

2

Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2010.
години

3

Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) из 2011. и ранијих
година за младе лидере са Врачара

381.170,00

381.170,00

4

Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију пројекта „еШКОЛА”

851.358,00

851.358,00

5

Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог пребивалишта
односно боравишта – распоређени суфицит из 2008. године

37.000,00

37.000,00

3.815,00

3.815,00

9

Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколошку заштиту

424

Специјализоване услуге

5.411.822,00

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – наменска средства трансфера од града у 2011. години

4.500.000,00

4.500.000,00

3

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – наменска средства трансфера од града из 2010 и ранијих година

911.822,00

911.822,00

34.120.644,00

126.570.934,00

425

Текуће поправке и одржавање

92.450.290,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

92.450.290,00

92.450.290,00

1.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење зелених површина и паркова

7.674.000,00

7.674.000,00

1.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење улица и тргова на Врачару

7.402.290,00

7.402.290,00

1.3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима
„Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на Врачару”

69.364.000,00

69.364.000,00

1.4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење школа и предшколских објеката

5.510.000,00

5.510.000,00

1.5

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
– рампе за стварање услова особама са инвалидитетом за несметано кретање и
приступ

2.500.000,00

2.500.000,00

1

2

Текуће поправке и одржавање-распоређени суфицит из 2010. године

5.007.614,00

5.007.614,00

3

Текуће поправке и одржавање – текући наменски трансфер од града за спровођење пројекта „Урбани џепови Београда” на територији општине Врачар

1.450.000,00

1.450.000,00

4

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2011.
години

5.180.314,00

5.180.314,00

575.369,00

575.369,00

4.604.945,00

4.604.945,00

4.1

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у
2011. години за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и
побољшања услова живота становника Врачара

4.2

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2011.
години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године

20.808.031,00

20.808.031,00

5.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године

19.779.264,00

19.779.264,00

5.2

Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару – распоређени приход од закупа из 2009. године

712.730,00

712.730,00

5.3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године
за уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару

316.037,00

316.037,00

6

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године
за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

268.956,00

268.956,00

7

Текуће поправке и одржавање – пренета средства капиталних трансфера од
града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине

472.000,00

472.000,00

9

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године

933.729,00

933.729,00

Материјал

127.357,00

127.357,00

48.169,00

48.169,00

5

426
1
2
463

Материјал – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године на
име надокнаде за загађивање животне средине
Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2011. години

79.188,00

79.188,00

2.566.926,00

11.566.926,00

1.500.000,00

1.500.000,00

77.801,00

77.801,00

Трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

1

Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање

9.000.000,00

2

Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу
улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске

3

Трансфер за реализацију пројекта побољшања квалитета образовања, услова
боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката – текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години

4

Пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта „е ШКОЛА”

129.125,00

129.125,00

5

Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару – распоређени
суфицит из 2010. године

860.000,00

860.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

980.000,00

980.000,00

1

Текуће дотације и трансфери за Рекреативно образовни центар „Врачар” – распоређени суфицит из 2011. године

980.000,00

980.000,00

465

Извори финансирања за функцију 411:

9.000.000,00
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27. децембар 2012.
9

10

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

28.895.330,00

28.895.330,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

15.632.838,00

15.632.838,00

44.528.168,00

148.025.924,00

Укупно за функцију 411:
160

103.497.756,00

11(9+10)

01

103.497.756,00

103.497.756,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

3.294.400,00

3.294.400,00

1

Награде запосленима и остали посебни расходи – за трошкове спровођења
локалних избора – распоређени суфицит из 2011. године

3.094.400,00

3.094.400,00

2

Награде запосленима и остали посебни расходи – накнада члановима за рад
Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или
социјалне подршке детету/ученику – распоређени суфицит из 2011. године

200.000,00

200.000,00

Услуге по уговору

4.369.000,00

1

Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским сениоркама и
сениорима”

4.369.000,00

2

Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години
за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално
угрожена стара лица”

2.381.128,00

2.381.128,00

4

Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица” – распоређени суфицит из 2011. године

2.685.383,00

2.685.383,00

5

Услуге по уговору – за подршку рада Комисије за процену потреба за пружање
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику – распоређени суфицит из 2011. године

200.000,00

200.000,00

Материјал – текући добровољни трансфери (донације) у 2011. години за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена
стара лица”

264.524,00

264.524,00

423

426

472

5.266.511,00

9.635.511,00
4.369.000,00

Накнаде из буџета

15.769.200,00

1

Накнаде из буџета

14.619.200,00

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

950.000,00

950.000,00

3

Накнаде из буџета у случају смрти

200.000,00

200.000,00

4

17.397.473,00
14.619.200,00

1.328.273,00

1.328.273,00

4.1

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације)
у 2011. години за побољшање квалитета образовања на територији општине
Врачар

445.860,00

445.860,00

4.2

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у
2011. години за награђивање врачарских ученика

372.000,00

372.000,00

4.3.

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације)
у 2011. години за спровођење акције награђивања врачарских ученика који су
на завршном испиту у основном образовању и васпитању у школској 2011/12
години постигли најбоље резултате

187.711,00

187.711,00

4.5

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донација) у
2011. години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката

322.702,00

322.702,00

5

Накнаде из буџета – за спровођење акције „Првак са Врачара” – распоређени
суфицит из 2011. године

300.000,00

300.000,00

Дотације невладиним организацијама

4.644.645,00

4.644.645,00

1

Дотације невладиним организацијама

3.976.590,00

3.976.590,00
668.055,00

481
2

Накнаде из буџета за образовање

1.628.273,00

Дотације политичким странкама (0,1%)

668.055,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

410.967,00

499

Средства резерве
1

Стална резерва

2

Пренета средства сталне резерве из ранијих година

3

Текућа резерва

4

Текућа резерва – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине

5

Текућа резерва – пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта
„еШКОЛА”

6.546.000,00

410.967,00
5.103.387,00

11.649.387,00

3.109.460,00

3.109.460,00

1.979.312,00

1.979.312,00

14.615,00

14.615,00

400.000,00

400.000,00

6.146.000,00

6.146.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

9.589.243,00

9.589.243,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

5.967.852,00

5.967.852,00

15.557.095,00

47.296.907,00

Укупно за функцију 160:
2

620

31.739.812,00

31.739.812,00

31.739.812,00

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”
Развој заједнице
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

14.895.485,00

14.895.485,00

2.674.821,00

2.674.821,00

496.000,00

20.000,00

Социјална давања запосленима

0,00

100.000,00

516.000,00
100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

518.000,00

60.000,00

578.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

3.300.000,00

20.000,00

3.320.000,00

27. децембар 2012.
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421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425
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10

4.210.000,00

11.220.000,00

11(9+10)
15.430.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

2.436.000,00

660.000,00

3.096.000,00

299.121,00

29.299.121,00

Текуће поправке и одржавање

29.000.000,00

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

29.000.000,00

2

Текуће поправке и одржавање

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године

29.000.000,00
40.000,00

40.000,00

259.121,00

259.121,00

426

Материјал

400.000,00

220.000,00

620.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

49.248.000,00

600.000,00

49.848.000,00

1

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

43.475.000,00

2

ПДВ на закуп

3

Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину

4

Порези, обавезне таксе и казне

1
2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2011. године

512

515

43.475.000,00

5.273.000,00

5.273.000,00
250.000,00

250.000,00

500.000,00

350.000,00

850.000,00

Машине и опрема

1.120.000,00

446.714,00

1.566.714,00

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године

1.120.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

1

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године

80.000,00

2

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2011. године

1.120.000,00
446.714,00

446.714,00

30.000,00

110.000,00
80.000,00

30.000,00

30.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

108.378.306,00

108.378.306,00
13.030.000,00

Укупно за функцију 620:

108.378.306,00

13.030.000,00

735.835,00

735.835,00

13.765.835,00

122.144.141,00

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

455.392.542,00
14.130.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

43.906.091,00

43.906.091,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

22.854.082,00

22.854.082,00

80.890.173,00

536.282.715,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

455.392.542,00

455.392.542,00
14.130.000,00

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

529.238.000,00
14.130.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

43.906.091,00

43.906.091,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

22.854.082,00

22.854.082,00

80.890.173,00

610.128.173,00

УКУПНО ИЗДАЦИ

529.238.000,00

529.238.000,00
14.130.000,00

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/2, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 43. став
1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине
Врачар у 2013. години утврђују се у износу од 528.303.000,00
динара.

Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке
састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години.
Члан 3.
Планирана средства за потрошњу градске општине
Врачар за 2013. годину према Одлуци о обиму средстава за
вршење послова града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају граду, односно градским
општинама у 2013. години, предвиђена су за следеће намене:
– 390.609.000,00 динара – Обим средстава за општу потрошњу;
– 137.694.000,00 динара – Обим средстава за наменску
потрошњу.
528.303.000,00 динара
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Члан 4.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи
другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу,
у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12).
Члан 5.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2013. годину према Одлуци о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години повећава се за:
– приходе који су, до ступања на снагу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12), планирани и остваривани преко
подрачуна буџетских корисника консолидованог рачуна
трезора градске општине, а у 2013. години су планирани у
износу од 13.120.000,00 динара;
– пренете неутрошене наменске трансфере од града и републике из 2012. и ранијих година у износу од
8.043.594,00 динара;
– пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донацијe) из 2012. и ранијих година у износу од 15.002.260,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног суфицита
из 2011. и ранијих година у износу од 5.616.416,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2012. године у износу од 65.181.931,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2011. и ранијих година у износу од 9.059.671,00 динара;
Средства из става 1. алинеје 2, 3, 4. и 5. овог члана распоређују се за исте намене зa које су и била распоређена или
добијена у претходним годинама.
Члан 6.
Наменска средстава из члана 3. став 1. алинеја 2. ове одлуке у износу од 137.694.000,00 динара од закупа, користиће
се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2013. години, за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 5.894.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године;
– 3.600.000,00 динара – Зграде и грађевински објекти –
распоређени приход од закупа из 2013. године;
– 19.000.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године за унапређење образовања на Врачару;
– 2.500.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2013. године;
– 59.000.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2013. године за текуће
поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по
програмима „Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове
на Врачару”;
– 4.700.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
школа и предшколских објеката;
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– 6.500.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
зелених површина и паркова;
– 6.300.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
улица и тргова на Врачару;
– 29.000.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 1.120.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни простор
Врачар”;
– 80.000,00 динара – Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни
простор Врачар”.
Члан 7.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 400.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/ председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 8.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 6.500.000,00 динара и користиће се у складу са Законом
за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 9.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12).
Члан 10.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих
прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за
расход и издатак чији се износ умањује, доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Члан 11.
Корисници средстава буџета градске општине Врачар
дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу
одобрених средстава.
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Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Члан 12.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до висине издатака који су
планирани овом одлуком и тромесечним плановима.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), може преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога
органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа локалне власти.
Члан 13.
Функционер/функционерка директног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 14.
Распоред и коришћење средстава утврђених Одлуком о
буџету градске општине Врачар за 2013. годину вршиће се на
основу годишњег финансијског плана директног корисника
буџета који доноси функционер/функционерка тог буџетског
корисника, у року од 10 дана од почетка примене ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у
складу са економском и функционалном класификацијом
и по изворима финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје председник/ председница
градске општине Врачар.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са Законом.
Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 16.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на
основу писаног уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из
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буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад
за 2013. годину на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу
донација.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.
годину.
За јавну набавку изнад износа средстава од 349.000,00
динара наручилац захтева банкарску гаранцију у поступку
јавне набавке.
Члан 19.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице
овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар
и заменик/заменица председника градске општине Врачар,
када је председник/председница спречен да обавља своју
дужност и када је одсутан.
Члан 20.
Председник/председница градске општине Врачар је
одговоран, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима.
Члан 21.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Веће градске општине Врачар, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана, Веће градске општине Врачар усваја и
доставља извештај Скупштини градске општине Врачар.
Члан 22.
Уколико у току реализације ове одлуке дође до измене у
прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове одлуке са тим изменама, на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 23.
Распоред средстава апропријација на функцији 160 –
Опште услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 472, позиција 1 – Накнаде из
буџета и економска класификација 481, позиција 1 – Дотације невладиним организацијама, појединачним актима
врши председник/председница градске општине Врачар,
на основу предлога начелника/начелнице Управе градске
општине Врачар или надлежне комисије.
Члан 24.
Слободна новчана средства трезора градске општине
Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11
и 93/12), пласирају се код пословних банака у депозит по
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виђењу, или се орочавају. Решење о пласирању и орочавању
средстава код одређене банке доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 25.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по
основним наменама утврђују се у следећим износима:
Преглед планираних прихода буџета и њихов распоред
за период јануар-децембар 2013. године
ПРИХОДИ
Извор
фин.

Економска клас.

Врста прихода

План I-ХII 2013.

1.

2.

3.

4.

01

711

Порез на зараде

144.596.000,00

01

713

Порез на имовину

148.513.000,00

01

741

Камате

01

742

Општинске административне таксе

3.000.000,00

01

742

Приходи које својом делатношћу остварују
општински органи

1.500.000,00

01

742

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

40.000.000,00

32.000.000,00
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1.

2.

01

742

Приходи од продаје добара и услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа општина

3.

4.

01

743

Приходи од новчаних казни

01

743

Приходи од мандатних казни

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина

01

742

13.120.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

I Укупно текући приходи

16.000.000,00
403.729.000,00

Приходи од давања у закуп објеката

137.694.000,00

II Укупно наменски приходи

137.694.000,00

III Укупни текући приходи буџета са наменским приходима (I+II)

541.423.000,00

15

321

Пренети неутрошени наменски трансфери
од града и републике из 2012. и ранијих
година

15

321

Пренета неутрошена средства текућих
трансфера од физичких и правних лица
(донације) из 2012. и ранијих година

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног
суфицита из 2011. и ранијих година

5.616.416,00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног
закупа из 2012. године

65.181.931,00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног
закупа из 2011. и ранијих година

9.059.671,00

8.043.594,00

15.002.260,00

IV Укупно пренета средства

102.903.872,00

УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV)

644.326.872,00

ИЗДАЦИ
Е.К.

Опис

1

2

Укупан обим средстава
из буџета у 2013. години

Издаци из осталих
извора у 2013. години

Укупно 2013.

3

4

5(3+4)

41

Расходи за запослене

234.598.000,00

0,00

411

Плате и додаци запослених

183.958.000,00

183.958.000,00

234.598.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

32.904.000,00

32.904.000,00

413

Накнаде у натури

7.600.000,00

7.600.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.550.000,00

2.550.000,00

415

Накнаде за запослене

4.243.000,00

4.243.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење услуга и роба

3.343.000,00
199.881.336,00

3.343.000,00
71.445.533,00

52.198.706,00

271.326.869,00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

52.198.706,00

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

426

Материјал

44

Отплата домаћих камата

230.000,00

230.000,00

441

Отплата домаћих камата

105.000,00

105.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

125.000,00

46

Трансфери осталим нивоима власти

9.160.000,00

2.481.123,00

11.641.123,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

9.160.000,00

1.501.123,00

10.661.123,00

465

Остале текуће дотације и трансфери

47

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Накнаде из буџета за децу и породицу

472

Накнаде из буџета у случају смрти

472

Накнаде из буџета за образовање

475.000,00

20.000,00

495.000,00

27.608.700,00

4.060.023,00

31.668.723,00

60.000,00

5.325.522,00

5.385.522,00

111.434.000,00

61.917.682,00

173.351.682,00

8.104.930,00

122.306,00

8.227.236,00

14.686.000,00

125.000,00

980.000,00

980.000,00

2.655.818,00

17.341.818,00

1.250.000,00

1.250.000,00

120.000,00

120.000,00
2.655.818,00

2.655.818,00

472

Накнаде из буџета

13.316.000,00

13.316.000,00

48

Остали расходи

49.667.664,00

49.667.664,00

481

Дотације невладиним организацијама

3.200.000,00

3.200.000,00

481

Дотације политичким странкама

482

Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

49

Резерве

499

Стална резерва

400.000,00

400.000,00

499

Текућа резерва

6.500.000,00

6.500.000,00

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
УКУПНО

499.664,00

499.664,00

45.668.000,00

45.668.000,00

300.000,00

300.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

26.300.000,00

26.321.398,00

3.600.000,00

5.946.855,00

52.621.398,00
9.546.855,00

22.620.000,00

20.264.543,00

42.884.543,00

80.000,00

110.000,00

190.000,00

541.423.000,00

102.903.872,00

644.326.872,00

27. децембар 2012.
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Члан 26.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за извршење буџета градске
општине Врачар за 2013. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до краја фискалне године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у тој години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету градске
општине Врачар.
Члан 28.
Примљени депозити у 2012. години враћаће се у 2013. години са истог рачуна на који су и примљени.
Члан 29.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 25. ове одлуке распоређују се на следеће кориснике и то:

4

Подпозиција

3

Позиција

Извор фин.

2

Екон.клас.

Функција

1
1

Глава

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2013. ГОДИНЕ

6

7

5

1

Опис

Укупан оквир
I-XII 2013.
године

средства
из осталих
извора I-XII
2013. године

укупни расходи
I-XII 2013.
године

8

9

10

11(9+10)

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ,
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ФУНКЦИОНЕРИ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

64.100.000,00

64.100.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.450.000,00

11.450.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

400.000,00

400.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

1.060.000,00

1.060.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

119.000,00

119.000,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

1.515.000,00

1.515.000,00

638.000,00

638.000,00

Приходи из буџета

80.962.000,00

80.962.000,00

Укупно за функцију 110:

80.962.000,00

80.962.000,00

Приходи из буџета

80.962.000,00

80.962.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

80.962.000,00

80.962.000,00

423

Услуге по уговору

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 110:

01

–

Извори финансирања за Раздео 1:
01
2

1

–

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
410

–

Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови

-

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

102.350.000,00

102.350.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

18.320.000,00
5.350.000,00

18.320.000,00
5.350.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.000.000,00

2.000.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

2.493.000,00

2.493.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

514.000,00

514.000,00

Стални трошкови

37.628.706,00

37.628.706,00

1

Стални трошкови

36.578.706,00

36.578.706,00

2

Стални трошкови

1.050.000,00

1.050.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

5.894.000,00

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године

5.894.000,00

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

426

Материјал

441
444

200.000,00

200.000,00

17.059.200,00

17.059.200,00

60.000,00

60.000,00
251.644,00

6.145.644,00
5.894.000,00

251.644,00

251.644,00

6.706.930,00

6.706.930,00

Отплата домаћих камата

105.000,00

105.000,00

Пратећи трошкови задуживања

125.000,00

125.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

165.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

3.600.000,00

1

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2013. године

3.600.000,00

2

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2012. године

165.000,00
5.946.855,00

9.546.855,00
3.600.000,00

1.261.172,00

1.261.172,00
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9

10

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из ранијих
година
Машине и опрема

21.500.000,00

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године за
унапређење образовања на Врачару

19.000.000,00

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године

3

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године за
унапређење образовања на Врачару

4

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године

1.931.962,00

1.931.962,00

5

Машине и опрема – текући добровољни трансфер (донација) у 2012. и ранијим
годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката

3.748.848,00

3.748.848,00

6

Машине и опрема – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” из
ранијих година

315.025,00

315.025,00

512

4.685.683,00

11(9+10)

3

20.245.835,00

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 410:

411

2.500.000,00

2.500.000,00
14.250.000,00

224.070.836,00
22.380.461,00

224.070.836,00

22.380.461,00

4.063.873,00

4.063.873,00

26.444.334,00

250.515.170,00

20.000,00

20.000,00

1.264.811,00

2.214.811,00

-

Трошкови путовања – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2010.
години

423

14.250.000,00

–
224.070.836,00

Општи економски и комерцијални послови
422

41.745.835,00
19.000.000,00

Извори финансирања за функцију 410:
01

4.685.683,00

Услуге по уговору

950.000,00

1

Услуге по уговору

950.000,00

2

Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од града из ранијих
година

18.176,00

18.176,00

3

Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) из ранијих година
за младе лидере са Врачара

381.170,00

381.170,00

4

Услуге по уговору – пренети трансфер од града за реализацију пројекта „еШКОЛА”

445.338,00

445.338,00

5

Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог пребивалишта
односно боравишта – распоређени суфицит из ранијих година

37.000,00

37.000,00

950.000,00

6

Услуге по уговору – пренети трансфер од републике за еколошку заштиту

7

Услуге по уговору – пренета средства капиталних трансфера од града на име
надокнаде за загађивање животне средине из ранијих година
Специјализоване услуге

5.325.522,00

5.325.522,00

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – наменска средства трансфера од града из 2012. и ранијих година

5.325.522,00

5.325.522,00

61.666.038,00

138.166.038,00

424

425

3.815,00

3.815,00

379.312,00

379.312,00

Текуће поправке и одржавање

76.500.000,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године

76.500.000,00

76.500.000,00

1.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године
за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима
„Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на Врачару”

59.000.000,00

59.000.000,00

1.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године
за уређење школа и предшколских објеката

4.700.000,00

4.700.000,00

1.3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године
за уређење зелених површина и паркова

6.500.000,00

6.500.000,00

1.4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године
за уређење улица и тргова на Врачару

6.300.000,00

6.300.000,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

47.407.153,00

47.407.153,00

2.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење зелених површина и паркова

462.820,00

462.820,00

2.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење улица и тргова на Врачару

2.608.647,00

2.608.647,00

2.3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима
„Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на Врачару”

43.433.179,00

43.433.179,00

2.4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године
за уређење школа и предшколских објеката

902.507,00

902.507,00

1

2

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из ранијих година

881.974,00

881.974,00

4

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2012.
и ранијим годинама

7.451.631,00

7.451.631,00

4.1

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2012.
и ранијим годинама за реализацију пројекта заштите и унапређења животне
средине и побољшања услова живота становника Врачара

1.553.641,00

1.553.641,00

4.2

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2012.
и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања школских објеката

5.897.990,00

5.897.990,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих
година

3.122.595,00

3.122.595,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих
година

3.000.615,00

3.000.615,00

5
5.1

27. децембар 2012.
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7

8

5.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих година за уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару

121.980,00

121.980,00

6

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих година за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

268.956,00

268.956,00

7

Текуће поправке и одржавање – пренета средства капиталних трансфера од
града на име надокнаде за загађивање животне средине из ранијих година

1.600.000,00

1.600.000,00

8
426
1

9

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године

933.729,00

933.729,00

122.306,00

122.306,00

48.169,00

48.169,00

Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2012. години

74.137,00

74.137,00

1.501.123,00

10.661.123,00

Трансфери осталим нивоима власти

9.160.000,00

1

Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање

9.160.000,00

2

Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу
улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске

3

Пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта „е ШКОЛА”

129.125,00

129.125,00

4

Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару – распоређени
суфицит из ранијих година

860.000,00

860.000,00

465
1

9.160.000,00
511.998,00

511.998,00

Остале текуће дотације и трансфери

980.000,00

980.000,00

Текуће дотације и трансфери за Рекреативно образовни центар „Врачар” – распоређени суфицит из 2011. године

980.000,00

980.000,00

Извори финансирања за функцију 411:

-

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

54.491.407,00

54.491.407,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

16.388.393,00

16.388.393,00

86.610.000,00

70.879.800,00

157.489.800,00

Услуге по уговору

4.922.500,00

2.795.212,00

7.717.712,00

1

Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским сениоркама и
сениорима”

4.922.500,00

2

Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица” – распоређени суфицит из 2011. године

3

Услуге по уговору – за подршку рада Комисије за процену потреба за пружање
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику – распоређени суфицит из 2011. године
Накнаде из буџета

14.686.000,00

1

Накнаде из буџета

13.316.000,00

13.316.000,00

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

1.250.000,00

1.250.000,00

3

Накнаде из буџета у случају смрти

4

Накнаде из буџета за образовање

2.593.588,00

2.593.588,00

4.1

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у
2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар

1.270.886,00

1.270.886,00

4.2

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у
2012. и ранијим годинама за награђивање врачарских ученика

800.000,00

800.000,00

4.3

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у
2011. години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката

322.702,00

322.702,00

4.4

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у
2012. години за унапређење образовања и побољшање услова боравка у врачарским школама

200.000,00

200.000,00

62.230,00

62.230,00

Укупно за функцију 411:
160

86.610.000,00

86.610.000,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту
423

472

5
481

4.922.500,00
2.685.383,00

2.685.383,00

109.829,00

109.829,00

2.655.818,00

17.341.818,00

120.000,00

Накнаде из буџета – за спровођење акције „Првак са Врачара” – распоређени
суфицит из 2011. године

120.000,00

Дотације невладиним организацијама

3.699.664,00

3.699.664,00

1

Дотације невладиним организацијама

3.200.000,00

3.200.000,00

2

Дотације политичким странкама (0,15%)

499.664,00

499.664,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

300.000,00

499

Средства резерве

6.900.000,00

6.900.000,00

1

Стална резерва

400.000,00

400.000,00

2

Текућа резерва

6.500.000,00

6.500.000,00

30.508.164,00

30.508.164,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

-

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.857.442,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

2.593.588,00

2.593.588,00

5.451.030,00

35.959.194,00

Укупно за функцију 160:
2

11(9+10)

Материјал
Материјал – пренета средства капиталних трансфера од града за загађивање
животне средине из ранијих година

463

10

620

30.508.164,00

2.857.442,00

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”

-

Развој заједнице

-

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

17.508.000,00

17.508.000,00

3.134.000,00

3.134.000,00

670.000,00

670.000,00

Број 69 – 14
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

27. децембар 2012.
9

10

11(9+10)

1

Накнаде у натури

650.000,00

2

Накнаде у натури

20.000,00

20.000,00

150.000,00

150.000,00

414

Социјална давања запосленима

650.000,00

1

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

2

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

690.000,00

690.000,00

1

Накнаде трошкова за запослене

630.000,00

630.000,00

2

Накнаде трошкова за запослене

60.000,00

60.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.710.000,00

2.710.000,00

1

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.690.000,00

2.690.000,00

2

Награде запосленима и остали посебни расходи

20.000,00

20.000,00

14.570.000,00

14.570.000,00

416

421

Стални трошкови
1

Стални трошкови

4.300.000,00

4.300.000,00

2

Стални трошкови

10.270.000,00

10.270.000,00

422

Трошкови путовања

175.000,00

175.000,00

1

Трошкови путовања

80.000,00

80.000,00

2

Трошкови путовања

95.000,00

95.000,00

Услуге по уговору

3.162.000,00

3.162.000,00

1

Услуге по уговору

2.500.000,00

2.500.000,00

2

Услуге по уговору

662.000,00

662.000,00

Текуће поправке и одржавање

29.040.000,00

29.040.000,00

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године

29.000.000,00

29.000.000,00

2

Текуће поправке и одржавање

423

425

40.000,00

40.000,00

Материјал

760.000,00

760.000,00

1

Материјал

460.000,00

460.000,00

2

Материјал

300.000,00

300.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

45.503.000,00

45.503.000,00

426

482
1

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

44.000.000,00

44.000.000,00

2

Порези, обавезне таксе и казне

1.000.000,00

1.000.000,00

3

Порези, обавезне таксе и казне

250.000,00

250.000,00

4

ПДВ

253.000,00

253.000,00

Машине и опрема

1.120.000,00

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године

1.120.000,00

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2011. године

512

515

18.708,00

1.138.708,00
1.120.000,00

18.708,00

18.708,00

110.000,00

190.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

1

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2013. године

80.000,00

2

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године

80.000,00

80.000,00

3

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2011. године

30.000,00

30.000,00

80.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620:

119.272.000,00
119.272.000,00

119.272.000,00
128.708,00

128.708,00

128.708,00

119.400.708,00

Извори финансирања за Раздео 2:

-

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

79.858.018,00

79.858.018,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

23.045.854,00

23.045.854,00

102.903.872,00

563.364.872,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

460.461.000,00

460.461.000,00

460.461.000,00

Укупно извори финансирања:

-

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

79.858.018,00

79.858.018,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

23.045.854,00

23.045.854,00

102.903.872,00

644.326.872,00

УКУПНО ИЗДАЦИ

541.423.000,00

541.423.000,00

541.423.000,00

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се
од 1. јануара 2013. године.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/4, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

27. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 8. став 1.
тачка 10. и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08,
17/10, 44/10, 6/12 , 35/12 и 44/12), донeла

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор
на коме право коришћења има општина Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 и Одлука Скупштине
градске општине Врачар, број 96-69/2012-VIII/4 од 27. новембра 2012. године), члан 2. мења се и гласи:
„Закупнине за пословни простор на којем је носилац
права коришћења општина Врачар, утврђују се према делатностима и зонама утврђеним у Распореду по зонама улица на територији општине Врачар („Службени лист града
Београда”, број 17/98), и то:
(дин/m² месечно)
Врста пословног простора

Зоне
Екстра
323,63

284,57

Канцеларије – за област 14
(политичке странке, удружења грађана, друштвене организације и др.)

683,96

382,32

Канцеларије -за делатности непрофитних спортских
савеза

161,92

142,18

Канцеларије – за остале делатности

683,96

576,86

б)

Магацини

584,70

486,84

в)

Локали

972,39

811,86

г)

Занатска делатност

972,39

565,17

Делатност ретких и старих заната
(израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарска и дуборезачка, корпарско-плетарска, израда
ужади, ткачка, вуновлачарска, јорганџијска, котларскоказанџијска, сарачка, воскарска, производња сода воде,
ковачка, кораџијска, печење хлеба и пецива и услужно
печење јагњића и прасића на традиционални начин,
сајџијска, браварска, кројачка, поправка кишобрана,
рестаурација старог намештаја, израда и поправка накита,
тапетарска, израда абажура, књиговезачка, рестаурација и израда рамова,поправка бицикала, шеширџијска,
крзнарска, рестаурација старих књига, израда сликарског
прибора, обућарска, сервис радио и тв апарата и израда
камина, огњишта и каљавих пећи и осталих непоменутих
делатности које буду сврстане у групу ретких и старих
заната)

161,92

142,18

Атељеи

161,92

142,18

48,29

48,29

Сликарски и вајарски атељеи

Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 15. став
1. тачка 8. Статута градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и
44/12) и члана 24. став 2 у вези члана 23. став 1. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и
44/12) донела

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I

Канцеларије – за област 12 и 13
(образовање, здравство, социјална
заштита, наука и култура)

д)

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/6, 26. децембрa 2012. године

ОД Л У КУ

а)

Број 69 – 15

1. Поставља се Светлана Раосављевић Гвозденов за заменицу секретарке Скупштине градске општине Врачар са 26.
децембром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/7, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 52. ст.
1. и 2. Пословника Скупштине градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен
текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

РЕШЕЊЕ

ђ)

Витрине

161,92

161,92

е)

Производне хале

584,70

284,68

ж)

Верске заједнице

270,08

227,16

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на
додату вредност”.
Члан 2.
Остали чланови Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина
Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 и Одлука Скупштине градске општине Врачар, број 96-69/2012VIII/4 од 27. новембра 2012. године), остају непромењени.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Разрешавају се:
– Мирјана Митровић – чланица Савета за родну равноправност Скупштине градске општине Врачар и
– Верица Бранчић – чланица Савета за образовање, науку и културу Скупштине градске општине Врачар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/5, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Број 69 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Врачар је на седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 51. и
члана 52. став 1. Пословника Скупштине градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

РЕШЕЊЕ

27. децембар 2012.

2. Постављење се врши на период од четири године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/8, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ И ЧЛАНА СТАЛНИХ РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Бирају се
– Снежана Тешић – за чланицу Савета за родну равноправност Скупштине градске општине Врачар и
– Драганчо Ристевски – за члана Савета за образовање,
науку и културу Скупштине градске општине Врачар.
2. Чланица и члан сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар je на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12
и 44/12) у вези члана 38. став 2. Статута Народног универзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005.
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године, број
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и број 01-1952/2 од 26.
новембра 2012. године, донела

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/6, 26. децембра 2012. године

РЕШЕЊЕ

Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 15. став
1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и
44/12) и члана 19. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број
44/12) донела

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”
1. Именује се Радмила Кунчер за заменика директора
Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 26. децембром
2012. године.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/10, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се Надежди Митровић престанак функције
заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар са
26. децембром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/9, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, број 44/12) донела

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Поставља се Ђорђе Аврамовић, дипломирани правник, за заменика јавног правобраниоца градске општине
Врачар са 26. децембром 2012. године.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године, на основу члана 20.
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и
83/05 – испр. др. закона), члана 11. Одлуке о оснивању Установе Рекреативно образовни центар „Врачар” („Службени
лист града Београда”, бр. 17/10 и 44/10), члана 30. Статута
Установе Рекреативно образовни центар „Врачар”, Београд, број 1 од 20. маја 2010. године и број 13 од 14. фебруара 2011. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ РЕКРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРАЧАР”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се: Славко Татић и Александар Костић
чланства у Управном одбору Установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд, са 26. децембром 2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/1, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

27. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године, на основу члана 20.
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона), члана 11. Одлуке о оснивању Установе Рекреативно образовни центар „Врачар”
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/10 и 44/10), члана
30. Статута Установе Рекреативно образовни центар „Врачар”, Београд, број 1 од 20. маја 2010. године и број 13 од 14.
фебруара 2011. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12
и 44/12), члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” („Службени лист града Београда”, бр. 21/97,
14/00, 22/02, 28/06 и 15/11) и члана 13. став 3. Статута Јавног
предузећа за управљање пословним простором „Пословни
простор Врачар” Београд („Службени лист града Београда”,
бр. 7/03 – пречишћен текст, 9/07 и 34/11), донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ РЕКРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРАЧАР”, БЕОГРАД
1. Именују се Мићун Вемић и Раденко Варагић из реда
запослених за чланове Управног одбора установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд, са 26. децембром 2012. године.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/2, 26. децембра 2012. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД
1. Именује се Милан Рашковић – за члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд, са 26. децембром
2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/4, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној дана 26. децембра 2012. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12
и 44/12), члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” („Службени лист града Београда”, бр. 21/97,
14/00, 22/02, 28/06 и 15/11) и члана 13. став 3. Статута Јавног
предузећа за управљање пословним простором „Пословни
простор Врачар” Београд („Службени лист града Београда”,
бр. 7/03 – пречишћен текст, 9/07 и 34/11), донела
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ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 43. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута градске општине
Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) донела је

ОДЛУКУ
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД
1. Разрешава се Бранислав Кљајић – функције члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним
простором „Пословни простор Врачар” Београд, са 26. децембром 2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-84/2012-VIII/II/3, 26. децембра 2012. године
Председница
др Тијана Благојевић, с. р.

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи
и издаци буџета градске општине Земун за 2013. годину,
његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских
средстава.
Буџет градске општине Земун за 2013. годину чине:
Приходи и примања и расходи и
издаци буџета
Приходи и примања буџета
Расходи и издаци буџета

Износ у динарима
725.000.180,00
725.000.180,00
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27. децембар 2012.

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:
Опис

Шифра економске
класификације

1

2

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Средства из
буџета
3
709.395.180,00

1. Порези

71

537.980.000,00

1.1. Порез на зараде

711

179.146.000,00

1.2. Порез доходак, добит и капиталне добитке – земљиште

711

51.384.000,00

1.3. Порез на имовину

713

307.450.000,00

2. Други приходи

74

168.915.180,00

2.1. Камате

741

500.000,00

2.2. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација у корист нивоа општине – приход индиректног корисника ЈП „Пословни простор Земун”

742

73.388.180,00

2.3. Приходи од давања у закуп , односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни
корисници њиховог буџета
– нето закуп „ЈП Пословни простор” 50.997.000,00
– ПДВ 39.000.000,00

742

89.997.000,00

2.4. Општинске административне таксе

742

2.100.000,00

2.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.500.000,00

2.6. Приходи од новчаних казни

743

300.000,00

2.7. Приходи од мандатних казни

743

130.000,00

2.8. Остали приходи у корист нивоа општине

745

1.000.000,00

3. Примања од продаје основних средстава

81

2.500.000,00

3.1. Примања од продаје осталих основних средстава – откупа станова

813

2.500.000,00

П ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
(класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)

3

15.605.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

725.000.180,00

I. Текући расходи

4

1. Расходи за запослене

41

681.258.180,00
354.086.280,00

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

279.944.922,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

50.159.788,00

1.3. Социјална давања запосленима

414

3.729.730,00

1.4. Накнаде трошкова за запослене

415

15.842.000,00

1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

4.409.840,00

2. Коришћење роба и услуга

42

192.655.200,00

2.1. Стални трошкови

421

40.084.040,00

2.2. Трошкови путовања

422

3.700.000,00

2.3. Услуге по уговору

423

74.906.360,00

2.4. Специјализоване услуге

424

5.405.000,00

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

47.807.800,00

2.6. Материјал

426

20.752.000,00

3.Отплата камата

44

500.000,00

3.1. Отплата домаћих камата

441

500.000,00

4.Трансфери осталим нивоима власти

46

21.500.000,00

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

12.000.000,00

4.2. Остале дотације и трансфери

465

9.500.000,00

5.Социјална заштита из буџета

47

38.770.000,00

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

38.770.000,00

6. Остали расходи

48

70.466.700,00

6.1. Дотације невладиним организацијама

481

19.270.000,00

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

51.096.700,00

6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова

483

100.000,00

7.Средства резерве

49

3.280.000,00

7.1. Стална резерва

499

400.000,00

7.2. Текућа резерва

499

2.880.000,00

II. Издаци за нефинансијску имовину

5

41.742.000,00

1. Основна средства

51

31.742.000,00

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

17.542.000,00

1.2. Машине и опрема

512

14.200.000,00

2. Природна имовина

54

10.000.000,00

2.1. Земљиште

541

10.000.000,00

III. Издаци за отплату главн.и наб. фин. имовине

6

2.000.000,00

1. Отплата главнице

61

2.000.000,00

27. децембар 2012.
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Члан 2.
Буџет градске општине Земун за 2013. годину чине:
1)

текући приходи и примања

582.510.000,00 динара

2)

наменски приход од закупа

50.997.000,00 динара

3)

приход индиректног корисника ЈП „Пословни простор Земун”

73.388.180,00 динара

4)

примања од продаје нефинансијске имовине

5)

процењена неутрошена средства из претходне године
– наменски приход од закупа
– средства из Трезора РС – Повереништво Комесаријата за избеглице за побољшање услова живота прогнаних и избеглих лица за
грађевински материјал
– средства из буџета града Београда за посебне намене – за извршење решења инспекције
– средства од продаје нефинансијске имовине – откуп станова

6)

2.500.000,00 динара

текући расходи и издаци

Члан 4.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 5.
ове одлуке садржана су процењена неутрошена средства из
2012. године, која се преносе у 2013. годину и распоредиће
се за исте намене за које су била распоређена Одлуком о
буџету за 2012. годину, у укупном износу 15.605.000,00 динара, и чине их:
– наменски приход од закупа, у износу 6.150.000,00 динара;
– наменска средства из буџета РС – Повереништво Комесаријата за избеглице за побољшање услова живота прогнаних и избеглих лица за грађевински материјал у износу
5.760.000,00 динара;
– наменска средства из буџета града – за извршење решења инспекције, у износу 2.795.000,00 динара;
– средства од продаје нефинансијске имовине-откуп
станова у износу 900.000,00 динара.
Члан 5.
Средства пренета из 2012. године остварена изнад процењених пренетих средствава из члана 4. ове одлуке, до доношења Одлуке о завршном рачуну буџета градске општине
Земун за 2012. годину и Одлуке о првом ребалансу буџета
градске општине Земун за 2013. годину и њиховог укључивања у укупан обим средстава, трошиће се на основу појединачних решења председника општине, на основу којих
Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације
за извршавање расхода по том основу.
Члан 6.
Капитални издаци буџетских корисника за 2013. годину
у износу 41.472.000,00 су:
Угриновци – изградња дела водоводне мреже

2

Међународно путничко пристаниште – пројектна документација

3

Куповина земљишта за проширење гробља у Угриновцима

динара
динара
динара
динара
динара

725.000.180,00 динара

Члан 3.
Укупна средстава за јавну потрошњу утврђена у члану 2.
ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу из буџета града општини за конкретне намене, на основу
акта градоначелника града Београда.
Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 2.
ове одлуке повећава се за износ средстава које општина оствари по основу донација и трансфера.
Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 2.
ове одлуке повећава се за приходе који су, до ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, број 93/12) остваривани
преко подрачуна буџетских корисника консолидованог рачуна трезора ГО Земун и ови приходи у целости припадају
градској општини Земун.

1

15.605.000,00
6.150.000,00
5.760.000,00
2.795.000,00
900.000,00

5.192.000,00
650.000,00
10.000.000,00

4

Адаптација објекта МЗ „Батајница”

5

Куповина опреме за МЗ „Батајницу”

2.500.000,00

6

Адаптација објекта МЗ „Земун поље”

1.200.000,00

7

Уређење платоа испред МЗ „Земун поље”

3.100.000,00

8

Куповине опреме за МЗ „Земун поље”

9

Уређење црквене проте Храма Св. Анастасија Великог

10

Електронска опрема– соларни пуњачи за мобилне телефоне

3.000.000,00

11

Дом здравља Земун – опрема за саобраћај

1.000.000,00

12

КБЦ Земун – медицинска и лабораторијска опрема

1.600.000,00

13

Касарна „13. мај” административна – канцеларијска опрема

14

ГО Земун – административна – рачунарска опрема и лиценце

15

ГО Земун – одржавање зграде

16

ГО Земун – Косовска 9 – административна – електронска опрема

3.500.000,00

17

ЈП „Пословни простор Земун” – административна опрема

1.500.000,00

700.000,00

300.000,00
4.000.000,00

400.000,00
2.200.000,00
900.000,00

Капитални издаци буџетских корисника за 2014. и 2015.
годину се не планирају, јер Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години, нису билансирана средства за ове намене.
Члан 7.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 1. ове
одлуке садржан је и износ средстава од 39.000.000,00 динара,
од пореза на додату вредност на приход од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у државној својини.
Члан 8.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 2.
ове одлуке, приказан је наменски део прихода од давања у
закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини, у износу од 50.997.000,00 динара (нето закуп).
Наменски приход од давања у закуп пословног простора остварен у буџету Општине, трошиће се за намене предвиђене законом, односно за куповину, изградњу, текуће
поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме.
Расходи и издаци за ове намене планирани су у члану
12. Посебног дела ове одлуке, по одговарајућим економским
и функционалним класификацијама.
Члан 9.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 3.
ове одлуке, садржана су средства у износу од 73.388.180,00 динара, која индиректни корисник буџета ЈП „Пословни простор Земун” остварује од продаје добара и услуга на тржишту.
Расходи и издаци који се финансирају из средстава из
тачке 1. планирани су у члану 12. Посебног дела ове одлуке
у Разделу 3, по економским класификација у оквиру функционалне класификације 410, на основу Годишњег програма
пословања ЈП „Пословни простор Земун” за 2013. годину,
чији је саставни део Плана прихода и расхода.
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Члан 10.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 4. ове одлуке, садржана су примања од продаје нефинансијске
имовине (откуп станова) у износу од 2.500.000,00 динара.
Примања градске општине Земун од продаје нефинансијске имовине (откуп станова), усмеравају се за отплату главнице и камате кредита узетог за изградњу дела водоводне мреже у Угриновцима, а приказана су у члану 12. ове одлуке, по
одговарајућој економској и функционалној класификацији.
Члан 11.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 400.000,00 динара.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.880.000,00 динара.
II. ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 12.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 725.000.180,00 динара, а обухватају средства распоређена на подрачуну
извршења буџета и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима индиректног корисника буџета, 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:
– текући приходи у износу од 633.507.000,00 динара – извор финансирања 01;
– приходи од продаје добара и услуга на тржишту индиретног корисника буџета у износу од 73.388.180,00 динара – извор финансирања 01;
– примања од продаје нефинансијске имовине – откуп станова у износу од 2.500.000,00 динара – извор финансирања 09;
– процењена неутрошена средства из 2012. године која се преносе у 2013. годину у износу 15.605.000,00 динара – извор
финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:
Раз- Гла- Функ- Екон.
део ва
ција класи.

Извор
фин.

Позиција

Расходи и издаци

ОДЛУКА О БУЏЕТУ
за 2013. годину
Средства из
буџета

1

Додатна
средства

Укупна средства

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених

43.250.000,00

43.250.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

7.750.000,00

7.750.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

1.400.000,00

1.400.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.100.000,00

2.100.000,00

Избори

2.100.000,00

2.100.000,00

421

Стални трошкови

1.040.000,00

1.040.000,00

Избори

1.040.000,00

1.040.000,00

422

Трошкови путовања

650.000,00

650.000,00

Трошкови службених путовања

500.000,00

500.000,00

1
9

150.000,00

150.000,00

Услуге по уговору

24.170.000,00

24.170.000,00

1

Услуге по уговору

15.670.000,00

15.670.000,00

9

Избори

8.500.000,00

8.500.000,00

423

Избори

424

Специјализоване услуге

400.000,00

426

400.000,00

Материјал

2.050.000,00

2.050.000,00

1

Материјал

1.500.000,00

1.500.000,00

9

Избори

481

Дотације невладиним организацијама

550.000,00
1.350.000,00

1

Дотације политичким странкама – за финансирање редованог рада

700.000,00

9

Дотације политичким странкама – за финансирање изборне кампање

650.000,00

499

Средства резерви

3.280.000,00

550.000,00
–

1.350.000,00
700.000,00
650.000,00

–

3.280.000,00

Средства резерви – Стална

400.000,00

400.000,00

Средства резерви – Текућа

2.880.000,00

2.880.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01
620

Приход из буџета

87.440.000,00

87.440.000,00

Укупно за функцију 110

87.440.000,00

87.440.000,00

Развој заједнице
425
511
512

Текуће поправке и одржавање

28.930.000,00

3.725.000,00

32.655.000,00

Распоређени приход од закупа

28.930.000,00

3.725.000,00

32.655.000,00

Зграде и грађевински објекти

7.417.000,00

2.425.000,00

9.842.000,00

Распоређени приход од закупа

7.417.000,00

2.425.000,00

9.842.000,00

Машине и опрема

6.000.000,00

6.000.000,00

1

Капитални расходи

2.000.000,00

2.000.000,00

2

Распоређени приход од закупа

4.000.000,00

4.000.000,00

27. децембар 2012.
Раз- Гла- Функ- Екон.
део ва
ција класи.
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Извор
фин.

Позиција
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ОДЛУКА О БУЏЕТУ
за 2013. годину
Средства из
буџета

541

Додатна
средства

Укупна средства

Земљиште

10.000.000,00

10.000.000,00

Капитални расходи

10.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приход из буџета

13

Пренета средства
Укупно за функцију 620

52.347.000,00
52.347.000,00

52.347.000,00
6.150.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

58.497.000,00

Извори финансирања за раздео 1
01

Приход из буџета

13

Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

2

139.787.000,00
139.787.000,00

139.787.000,00
6.150.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

145.937.000,00

ОРГАН УПРАВЕ
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
425
472

Текуће поправке и одржавање

800.000,00

Надлежности

800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

1

Управа

2

Комесаријат

1.100.000,00

800.000,00
800.000,00
5.760.000,00

6.860.000,00

5.760.000,00

6.760.000,00

100.000,00
1.000.000,00

100.000,00

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

Надлежности

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Приход из буџета

13

Пренета средства
Укупно за функцију 090

130

4.900.000,00
4.900.000,00

4.900.000,00
5.760.000,00

5.760.000,00

5.760.000,00

10.660.000,00

Опште услуге
Управа
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

2.950.000,00

2.950.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

11.300.000,00

11.300.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

511

Зграде и грађевински објекти

512

184.370.000,00

184.370.000,00

33.030.000,00

33.030.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

23.605.000,00

23.605.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

34.350.000,00

34.350.000,00

500.000,00

2.795.000,00

3.295.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

13.600.000,00

13.600.000,00

910.000,00

910.000,00
900.000,00

900.000,00

Машине и опрема

7.200.000,00

7.200.000,00

Капитални расходи

7.200.000,00

7.200.000,00

Извори финансирања за функцију 130
01

Приход из буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Пренета средства
Укупно за функцију 130

160

318.515.000,00

318.515.000,00

318.515.000,00
900.000,00

900.000,00

2.795.000,00

2.795.000,00

3.695.000,00

322.210.000,00

Опште јавне услуге некл. на другом месту
Месне заједнице
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

4.570.000,00

4.570.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

830.000,00

830.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

450.000,00

450.000,00

421

Стални трошкови

1.505.000,00

1.505.000,00
150.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

150.000,00

426

Материјал

350.000,00

350.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

6.800.000,00

6.800.000,00

Капитални расходи

6.800.000,00

6.800.000,00

Машине и опрема

1.000.000,00

1.000.000,00

Капитални расходи

1.000.000,00

1.000.000,00

512

Извори финансирања за функцију 160
01
170

Приход из буџета

15.655.000,00

15.655.000,00

Укупно за функцију 160

15.655.000,00

15.655.000,00

Трансакције јавног дуга
441

Отплата домаћих камата

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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Раз- Гла- Функ- Екон.
део ва
ција класи.

Извор
фин.

Позиција
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Расходи и издаци

ОДЛУКА О БУЏЕТУ
за 2013. годину
Средства из
буџета

Додатна
средства

Укупна средства

Извори финансирања за функцију 170
09

Примања од продаје нефинансијске имовине
Укупно за функцију 170

330

-

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Судови
Јавно правобранилаштво градске општине Земун
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

8.650.000,00

8.650.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.550.000,00

1.550.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

360.000,00

360.000,00

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

426

Материјал

250.000,00

250.000,00

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01
410

Приход из буџета

11.060.000,00

11.060.000,00

Укупно за функцију 330

11.060.000,00

11.060.000,00

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

Надлежности

100.000,00

100.000,00

Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

Надлежности

300.000,00

300.000,00

Економски послови некласификовани на другом месту
423
424

Извори финансирања за функцију 410
01
473

Приход из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 410

400.000,00

400.000,00

Остале дотације и трансфери

9.500.000,00

9.500.000,00

Надлежности

9.500.000,00

9.500.000,00

Туризам
465

Извори финансирања за функцију 473
01
620

Приход из буџета

9.500.000,00

9.500.000,00

Укупно за функцију 473

9.500.000,00

9.500.000,00

Стални трошкови

5.000.000,00

5.000.000,00

Надлежности

5.000.000,00

5.000.000,00

Специјализоване услуге

1.400.000,00

1.400.000,00

Надлежности

1.400.000,00

1.400.000,00

Развој заједнице
421
424
425

Текуће поправке и одржавање

2.430.000,00

2.430.000,00

Надлежности

2.430.000,00

2.430.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01
860

Приход из буџета

8.830.000,00

8.830.000,00

Укупно за функцију 620

8.830.000,00

8.830.000,00

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама

14.500.000,00

14.500.000,00

1

Надлежности

9.500.000,00

9.500.000,00

2

Распоређени приход од закупа

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 860
01
912

Приход из буџета

14.500.000,00

14.500.000,00

Укупно за функцију 860

14.500.000,00

14.500.000,00

Трошкови путовања

850.000,00

850.000,00

Надлежности

850.000,00

850.000,00

Основно образовање
422
423

Услуге по уговору

4.300.000,00

4.300.000,00

Надлежности

4.300.000,00

4.300.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

3.300.000,00

3.300.000,00

Надлежности

3.300.000,00

3.300.000,00

Материјал

2.700.000,00

2.700.000,00

Надлежности

2.700.000,00

2.700.000,00

426
463

10.200.000,00

10.200.000,00

1

Трансфери осталим нивоима власти
Надлежности

6.350.000,00

6.350.000,00

2

Распоређени приход од закупа

3.850.000,00

3.850.000,00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Надлежности

1.000.000,00

1.000.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

400.000,00

400.000,00

Надлежности

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 912
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Средства из
буџета

01
920

Додатна
средства

Укупна средства

Приход из буџета

22.750.000,00

22.750.000,00

Укупно за функцију 912

22.750.000,00

22.750.000,00

Средње образовање
463
472

Трансфери осталим нивоима власти

1.500.000,00

1.500.000,00

Распоређени приход од закупа

1.500.000,00

1.500.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

500.000,00

500.000,00

Надлежности

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01
940

Приход из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 920

2.000.000,00

2.000.000,00

Високо образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

300.000,00

300.000,00

Распоређени приход од закупа

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 940
01
960

Приход из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 940

300.000,00

300.000,00

Помоћне услуге образовању
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

30.410.000,00

30.410.000,00

Надлежности

30.410.000,00

30.410.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Приход из буџета

30.410.000,00

30.410.000,00

Укупно за функцију 960

30.410.000,00

30.410.000,00

Извори финансирања за раздео 2
01

Приход из буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

3.400.000,00

13

Пренета средства

8.555.000,00

8.555.000,00

11.955.000,00

450.775.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
3

438.820.000,00

438.820.000,00

438.820.000,00
3.400.000,00

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
410

Општи економски и комерцијални посл.и посл. по питању рада
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

412

Социјални доприноси на терет послодавца

39.104.922,00

39.104.922,00

6.999.788,00

414

Социјална давања запосленима

779.730,00

6.999.788,00
779.730,00

415

Накнаде трошкова за запослене

2.332.000,00

2.332.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.009.840,00

1.009.840,00

421

Стални трошкови

8.934.040,00

8.934.040,00

1

Стални трошкови – Одлука о обиму

1.455.840,00

1.455.840,00

2

Стални трошкови – индиректни корисник

7.478.200,00

7.478.200,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

11.886.360,00

11.886.360,00

1

Услуге по уговору – Одлука о обиму

9.771.360,00

9.771.360,00

2

Услуге по уговору – индиректни корисник

2.115.000,00

2.115.000,00

424

Специјализоване услуге

10.000,00

10.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

5.172.800,00

5.172.800,00

1

Текуће поправке и одржавање – Одлука о обиму

4.672.800,00

4.672.800,00

2

Текуће поправке и одржавање – индиректни корисник

426

Материјал

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

500.000,00

500.000,00

1.802.000,00

1.802.000,00

20.000,00

20.000,00

50.136.700,00

50.136.700,00

1

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Одлука о обиму

39.000.000,00

39.000.000,00

2

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – индиректни корисник

11.136.700,00

11.136.700,00
54.900.000,00

Извори финансирања за функцију 410
01

Приход из буџета – Одлука о обиму

54.900.000,00

01

Приход из буџета – индиректни корисник

73.388.180,00

73.388.180,00

128.288.180,00

128.288.180,00
54.900.000,00

Укупно за функцију 410
Извори финансирања за раздео 3
01

Приход из буџета – Одлука о обиму

54.900.000,00

01

Приход из буџета – индиректни корисник

73.388.180,00

73.388.180,00

128.288.180,00

128.288.180,00

633.507.000,00

633.507.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3
Извори финансирања укупних средстава
01

Приход из буџета – Одлука о обиму

01

Приход из буџета – индиректни корисник

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Пренета средства

73.388.180,00

73.388.180,00
3.400.000,00

3.400.000,00

14.705.000,00

14.705.000,00
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Расходи и издаци

ОДЛУКА О БУЏЕТУ
за 2013. годину
Средства из
буџета

УКУПНА СРЕДСТВА

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету
локалне власти за 2013. одину и пројекцијама за 2014. и
2015. годину, које донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11 и 93/12) и Закона о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника
буџета градске општине Земун (директни и индиректни
буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, утврђен овим
Законом, имајући у виду и обавезу исплате плата и накнада
изабраним и постављеним лицима чији мандат престаје након спроведених редовних избора у 2013. години за одборнике Скупштине градске општине Земун.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују
за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 14.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у
складу са законом и другим прописима независно од износа
утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 15.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске општине Земун и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу
са Законом о буџетском систему.
Члан 16.
Председник градске општине Земун може донети одлуку о промени износа апропријација и преносу априпријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе
ГО Земун, може извршити преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
градске општине Земун доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом.

706.895.180,00

Додатна
средства
18.105.000,00

Укупна средства
725.000.180,00

Члан 17.
У случају да се буџету градске општине Земун из другог
буџета (републике или града) определе, актом, наменска
трансферна средства укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 18.
Одељење за финансије Управе ГО Земун обавезно је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Веће градске
општине Земун.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1.
овог члана Веће градске општине Земун усваја и доставља
извештај Скупштини градске општине Земун.
Члан 19.
Средства текуће буџетске резерве, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
које доноси председник градске општине Земун на предлог
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе
ГО Земун.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису планиране или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.
Члан 20.
Средства сталне буџетске резерве планирана као посебна
апропријација, користиће се за финансирање расхода и издатака градске општине Земун у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар,
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и
здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Земун, на предлог
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе
ГО Земун.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини градске општине Земун, уз
завршни рачун буџета градске општине Земун.
Члан 21.
Новчана средства буџета градске општине Земун и директних и индиректних корисника средстава буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора градске општине Земун.
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Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине Земун, која преостану по извршењу обавеза буџета градске општине Земун, осим прихода за које је у
посебном закону, односно пропису града Београда утврђена
намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине Земун могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза Општине,
депоновање средстава код Народне банке Србије или код
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз полагање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења,
односно могу се инвестирати у хартије од вредности Републике, хартије од вредности Народне банке Србије, осталим нивоима власти или банкама које дају као залогу одговарајуће обезбеђење.
Одлуку о пласману средстава и избору банке доноси
председник општине.
Члан 22.
Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у члану 12, примања од продаје нефинансијске имовине (откуп
станова), воде се на посебном рачуну за комунално-стамбену изградњу, који се води у оквиру Консолидованог рачуна
трезора градске општине Земун.
Члан 23.
Расходи и издаци распоређени у Посебном делу Одлуке о буџету члан 12. Раздео 3 – индиректни корисник ЈП
„Пословни простор Земун”, извршавају се преко рачуна индиректног корисника који се води у Управи за трезор, као
подрачун Консолидованог рачуна трезора градске општине
Земун, у складу са Одлуком о буџету и финансијским планом индиректног корисника.
Члан 24.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора градске
општине Земун за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему,
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
ГО Земун, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан
Законом, односно актом председника Општине и уколико
тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 25.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 12.
ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског
плана директних и индиректних корисника буџета, које доноси Веће ГО Земун у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у
складу са економским и функционалним класификацијама
и по изворима финансирања.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променама апропријација утврђених чланом 12.
ове одлуке у складу са законом.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу користити средства распоређена овом одлуком само
за намене за које су им та средства одобрена.
Корисници средстава буџета који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су
да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих других извора.
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Члан 27.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 28.
Одељење за финансије и Интерна контрола буџета непосредно врше контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и
индиректним корисницима буџетских средстава.
У случају да се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално, Одељење за финансије – Трезор, неће извршити поднете налоге за плаћање
или захтев за пренос средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава дужни су
да тромесечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе председнику општине, Одељењу за финансије, у
року од 15 дана од дана истека периода, као и све законом
предвиђене извештаје у прописаним роковима који се преко директног корисника достављају надлежним органима
града и републике.
Члан 29.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Корисници средстава буџета преузете обавезе на терет
буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12).
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1.
овог члана могу преузети обавезе по уговору које се односе
на капиталне издатке и захтеве за плаћање у више година,
на основу предлога Одељења за финансије и Интерне контроле буџета.
Преузете обавезе чији су износи већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на
терет буџета.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2012. години, а неизвршене у току те године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза у 2013. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом владе предвиђен другачији метод.
Члан 30.
Обрачун и исплата плата корисника буџетских средстава градске општине Земун вршиће се према јединственим
елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава
прописаних на нивоу Републике, примењујући мере о изједначавању плата изабраних, именованих и постављених
лица и запослених између града и градских општина.
Члан 31.
У буџетској 2013. години обрачун и исплата плата, као и
обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне
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и индиректне кориснике средстава буџета градске општине
Земун, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике
Србије за 2013. годину.
Члан 32.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање органа градске општине Земун, односно
корисника буџетских средстава.
Председник градске општине Земун може обуставити
привремено извршење појединих издатака буџета, у случају
да се издаци повећају или примања буџета смање.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем од износа исказаног у члану 2. ове
одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако индиректни корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове одлуке,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати
на терет средстава буџета.
Члан 33.
Распоред остварених прихода и примања буџета врши
се тромесечним плановима за извршење буџета које доноси
Одељење за финансије Управе градске општине Земун.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесечни
или неки други период одреди Одељење за финансије Управе градске општине Земун.
Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава Одељење за финансије Управе градске општине
Земун има у виду средства планирана у буџету за директног
буџетског корисника као и ликвидне могућности буџета.
Члан 34.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом
апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 35.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да,
на захтев, Одељења за финансије Управе градске општине
Земун ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном временском периоду.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење роба и услуга,
могу остварени износ уштеда користити за исплату награда
за посебне резултате рада запослених.
Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не
могу се исплаћивати у већем износу од износа потребног
за исплату једног месечног платног фонда директног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају
буџетске године.
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Члан 37.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава
радњама у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 38.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава,
чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. годину, на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених
из буџета и средстава остварених по основу донација.
Члан 39.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
радова, које закључују директни и индиректни корисници
буџетских средстава, морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавакама сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.
Члан 40.
Други корисници који користе пословни простор и
покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџета градске општине Земун, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања,
односно закупа, у складу са прописаним критеријумима.
Члан 41.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
градске општине Земун који располажу непокретностима у
државној својини, дужни су да нeпокретностима располажу у складу са законом.
Члан 42.
Расходи и издаци органа градске општине Земун извршаваће се преко трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене
апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских
средстава.
Члан 43.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач градска општина Земун, дужни су да најкасније
до 30. новембара текуће буџетске године, део од најмање
50% добити по завршном рачуну за 2012. годину, уплате у
буџет градске општине Земун, према динамици коју одреде
Одељење за финансије Управе ГО Земун.
Управни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 44.
Градска општина Земун се може задуживати узимањем
кредита или емитовањем хартија од вредности, под условом да те хартије од вредности могу куповати искључиво
Република Србија и финансијске институције.
Члан 45.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси
Скупштина градске општине Земун, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и градоначелника града Београда.
Општина се може задужити у земљи и иностранству,
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и
страној валути.

27. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 46.
У случају текуће неликвидности која може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и примањима
и расходима и издацима буџета градске општине Земун, у
складу са чланом 20. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама у 2013. години, актом градоначелника града Београда, преко рачуна буџета града, врши се усклађивање утврђеног обима средстава за
потрошњу и притицања прихода прописаних одлуком града
о обиму средстава, променом утврђеног обима средстава.
Члан 47.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин
утврђен чланом 46. ове одлуке, за финансирање дефицита
текуће ликвиндности која може да настане услед неравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник градске општине Земун се може задужити у складу
са чланом 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”,
бр. 61/05, 107/09 и 78/11).
Члан 48.
Корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2013. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету градске општине Земун за 2013. годину.
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општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години, у обавези да
доставља Секретаријату за финансије Градске управе редовне месечне извештеје о оствареним приходима и извршеним расходима за 2013. годину, односно тромесечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална улагања
и извршење наменских прихода буџета.
Члан 50.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем, Одељење за финансије Управе градске општине Земун извршиће одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 51.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе
града Београда и објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 52.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 01. јануара 2013. године.

Члан 49.
Градска општина Земун је у складу са чланом 22. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1064/2012-II/21, 27. децембра 2012. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 6. став 1. тачка 10.
и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 13.
и члана 25. став 1. тачка 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
члана 12. став 1. тачка 10. и члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр.
43/10-пречишћен текст) и члана 13. став 1. алинеја 8. Решења о оснивању Јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 23/01, 16/04 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун, утврђује се по зонама и
делатностима и то:
(Дин/m² месечно)
Редни
број

Врста пословног простора

Зона Екстра

Зона
I

Зона
II

Зона
III

1

Канцеларије за обављање делатности здравства, културе, науке, хуман.рад.

281,00

254,00

216,00

191.00

2

Канцеларије за обављање делатности политичких странака, удружења и спортских организација

191,00

158,00

127,00

106,00

3

Канцеларије за обављање осталих делатности и адвокатске канцеларије

445,00

4

Магацини

5

Локали – трговинска и услужна делатност

6

Локали – занатска делатност (стари занати)

7

Атељеа

8

1.083,00

699,00

573,00

637,00

606,00

510,00

422,00

1.083,00

828,00

699,00

573,00

611,00

400,00

362,00

319,00

63,00

63,00

63,00

63,00

Производна делатност

535,00

407,00

281,00

127,00

9

Гараже и гаражна места

127,00

127,00

127,00

127,00

10

Лагуми

200,00

150,00

100,00

/
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Члан 2.
Закупнине из члана 1. ове одлуке важе за пословни
простор који се налази на локацијама, а које су разврстане
по зонама утврђеним у списку улица и то:
ЕКСТРА ЗОНА
Бежанијска
Лагумска (Гајева)
Главна
Господска
Дубровачка
Змај Јовина
Карађорђева
Кеј ослобођења
Масариков трг
Авијатичарски трг (Трг ЈНА)
Магистратски трг
(Трг победе)
ПРВА ЗОНА
22. октобра
Академска
Вртларска
Вукова
Гундулићева
Давидовићева
Доситејева
Јована Миодраговића (Ивана Цанкара)
Ивићева
Прилаз (Јакуба Кубуровића)
Јована Суботића
Карађорђев трг
Караматина
Кларе Цеткин
Косовска
Мирослава Тирше
Немањина
Николаја Островског
Николе Тесле
Орачка
Петра Зрињског
Прва пруга
Прерадовићева
Рабина Алкалаја
Радића Петровића
Рајачићева
Светосавска
Др Петра Марковића (Соње Маринковић)
Старца Вујадина
Трг Бранка Радичевића
Цара Душана до бр.60
Цветна
Београдска
ДРУГА ЗОНА
Добановачка
Др Милоша Радојчића
Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића)
Ивана Мажуранића
Мајора Зорана Радосављевића (Јосипа Броза Тита Батајница)
Василија Василијевића (Козара)
Косте Драгићевића
Гробљанска
Марије Бурсаћ
Јована Бранковића (Митраљетина) Батајница
Наде Димић
Пуковника Миленка Павловића (Несврстаних земаља)
Батајница

27. децембар 2012.

Новоградска
Цара Душана од бр. 60
Првомајска
Рада Кончара
Радничка
Радоја Дакића
Горњоградска (Саве Ковачевића)
Сибињанин Јанка
Ђорђа Пантелића (Станка Пауновића)
Александра Дубчека (Творничка)
Тошин бунар
Тршћанска
Угриновачка
Милоша Бандића (Франца Розмана)
Фрушкогорска
ТРЕЋА ЗОНА
Батајнички друм
Др Миленка Ерцеговца (Божидара Аџије)
Бранка Баришића
Шилерова
Гетеова
Деспота Ђурђа
Задругарска
Златиборска
Клаониочка
Крајишка
Македонска
Мачванска
Атанасија Пуље (Младена Стојановића)
Момчила Радивојевића
Руска
Мозерова (Симе Шолаје)
Филипа Вишњића
Фрање Крча
Цвијићева
На улице које нису обухваћене овим списком, а налазе
се у Новој Галеници, Земун пољу, Батајници и Угриновцима, примењиваће се цене из Треће зоне.
Члан 3.
Закупнине за пословни простор из члана 1. одређују се у
зону ниже у следећим случајевима:
– за локале и занатске радње који се налазе у дворишту,
у грађевинском нивоу сутерена, подруму или на спрату;
– за пословне просторије које се налазе у баракама, монтажним објектима и сл.
Члан 4.
Закупнине за заједнички пословни простор у пословним зградама износе 50% од износа закупнина утврђених у
члану 1. ове одлуке.
Закупнине за помоћни простор у нивоу подрума, тавана и галерије, који се користи у функцији обављања делатности у простору приземља износе 50% од износа закупнине за простор у приземљу.
Члан 5.
Висина закупнине утврђена у члану 1. ове одлуке је
почетна цена код утврђивања закупнине приликом прикупљања писаних понуда и лицитације.
Члан 6.
У висину закупнине утврђену овом одлуком нису урачунати остали трошкови коришћења пословног простора (порези, грејање, струја, вода, накнада за грађевинско
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земљиште, трошкови одржавања стамбене зграде), као и
остали трошкови који настану у току коришћења пословног простора.
Трошкови коришћења пословног простора из става 1.
овог члана падају на терет закупца.
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања пословног простора регулишу се посебним Правилником ЈП
„Пословни простор Земун” и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писаних понуда („Службени гласник РС”, број 24/12).

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 7.
Закупнина пословног простора уплаћује се на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 16. тачка 9.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
Скупштине градске општине Земун о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун („Службени лист града
Београда”, број 62/09).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1066/2012-II/21, 27. децембра 2012. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1065/2012-II/21, 27. децембра 2012. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ
И ПРЕДЛОГЕ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се Јелена Глигорић, дужности члана Комисије за представке и предлоге.
2. Бира се за члана Комисије за представке и предлоге:
– Мирка Маринковић, одборница Скупштине градске
општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1070/2012-II/21, 27. децембра 2012. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 8. и члана 16.
тачка 13. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ОПШТИНЕ ЗУБИН ПОТОК, СА
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Члан 1.
Успоставља се сарадња између градске општине Земун и
општине Зубин Поток, са Косова и Метохије.
Члан 2.
Сарадња се успоставља на привредном, научном, културном, образовном, спортском и на свим другим пољима
где за то постоје могућности и обострани интерес.
Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње међу општинама
уредиће се Споразумом о сарадњи између градске општине
Земун и општине Зубин Поток.
Члан 4.
Председник градске општине Земун потписаће споразум о сарадњи са општином Зубин Поток.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 16. тачка 9.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се Јелена Глигорић дужности члана Комисије за родну равноправност.
2. Бира се за члана Комисије за родну равноправност:
– Весна Недовић, одборница Скупштине градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1071/2012-II/21, 27. децембра 2012. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.
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ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула на 4. седници
одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 46.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

27. децембар 2012.

Скупштина градске општине Палилула на 4. седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 43. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, брoj 129/07)
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини градске општине Палилула и то:
Алекси Јокићу са изборне листе „Покренимо Палилулу
– Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији), подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-2, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула на 4. седници
одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике
Скупштине градске општине Палилула одржаним 6. маја
2012. године и то:
Милици Стојковић, са изборне листе „Покренимо Палилулу – Томислав Николић (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији)”.
2. Мандат одборника Скупштине градске општине Палилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека мандата одборника којем је престао мандат.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-3, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2013.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине Палилула за 2013. годину утврђују се у износу од 586.242.625
динара, и састоје се из:
– текућих прихода и примања
535.203.000 динара
– прихода са подрачуна индиректних
буџетских корисника који постају
општи приход буџета
25.093.104 динара
– дела пренетих средстава
из 2012. године
19.069.110 динара
– неутрошених средства за капиталне
расходе по основу кредитних задужења
3.668.012 динара
– текућих наменских трансфера
од Републике у корист нивоа општина
2.959.399 динара
– текућих трансфера градова
у корист нивоа општина
250.000 динара
Износ из става 1. овог члана увећава се за наменска
средства пренета из буџета града по члану 5. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години (у даљем тексту:
градска одлука).
Обим средстава за јавну потрошњу градске општине
Палилула увећава се за приходе који су, до ступања на снагу
Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 93/2012), остваривани преко
подрачуна буџетских корисника консолидованог рачуна
трезора градске општине Палилула.
Члан 2.
Неутрошена наменска средства од прихода од давања у
закуп пословног простора, распоређена Одлуком о буџету
за 2012. годину, преносе се за исте намене у 2013. годину.
Пренета средства из буџета републике и буџета града и
друга дестинирана средства (капитални буџет, средства за
проширене надлежности и др.), која су остала неутрошена
на дан 31. децембар 2012. године, користиће се за исте намене и у 2013. години.
Средства из ст. 1. и 2. овог члана, до доношења Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине
Палилула за 2013. годину и њиховог укључивања у укупан
обим средстава, трошиће се на основу појединачних решења
председника градске општине Палилула, на основу којих
Одељење за финансије и привреду отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода, по овом основу.
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Члан 3.
Капитални издаци у 2013. години планирају се у износу од 10.000.000 динара, и то за:
Редни
број

Назив капиталног пројекта

Износ
(динара)

1.

Преуређење котларнице у Установи културе „Палилула”

4.190.000

2.

Радови – Прихватилиште за напуштене животиње у Ковилову

4.190.000

3.

Позориште у Установи културе „Палилула” – електронска опрема

1.620.000

УКУПНО:

10.000.000

Члан 4.
За средства резерве издваја се 1.071.539 динара, и то за сталну резерву 100.000 динара, а текућу резерву 971.539 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник градске општине Палилула, на предлог Одељења за
финансије и привреду.
Члан 5.
Примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:
ПРИМАЊА
Економска
класификација

Врста прихода

Буџетска средства

Други извори

Укупна средства

321

Део пренетих средства из 2012 године

-

19.069.110

311

Капитал – ЈП „Пословни центар општине Палилула”

-

-

-

Свега 3 :

-

19.069.110

19.069.110

176.161.000

-

176.161.000

-

-

2.959.399

12.800.000

-

12.800.000

7

19.069.110

Текући приходи

71

Порези

711

Порез на зараде

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства)

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)

711

Самодоприноси

-

-

-

713

Порез на имовину (од непокретности)

263.029.000

-

263.029.000

Свега 71 :

451.990.000

-

451.990.000

73

Донације и трансфери

733

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

-

-

-

733

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

-

2.959.399

2.959.399
250.000

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

-

250.000

733

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

-

Свега 73 :

-

3.209.399

3.209.399

74

Други приходи

741

Приходи од камата на средства буџета општине

2.000.000

-

2.000.000

742

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина

22.300.000

-

22.300.000

742

Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом)

75.098.000

-

75.098.000

742

Општинске административне таксе

2.400.000

-

2.400.000

742

Приходи од делатности општинских органа и организација

740.000

-

740.000

743

Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

1.203.104

-

1.203.104

65.000

-

65.000

-

-

-

4.500.000

-

4.500.000

108.306.104

-

108.306.104
-

743

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

744

Текући добровољни трансфери од правних лица

745

Остали приходи у корист нивоа општина
Свега 74 :

77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

Меморандумске ставке

-

-

772

Меморандумске ставке из претходне године

-

-

-

Свега 77 :

-

-

563.505.503

560.296.104

3.209.399

812

Свега 7 :
Примања од продаје покретне имовине

-

-

-

911

Примања од домаћих задуживања

-

3.668.012

3.668.012

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине
Укупни приходи и примања:

-

-

-

560.296.104

25.946.521

586.242.625

Издаци – Општи део
Економска
класификација
4

Опис

Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

Текући расходи

41

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413
414

217.808.000

-

217.808.000

39.034.000

-

39.034.000

Накнаде у натури

6.270.000

-

6.270.000

Социјална давања

9.960.000

44.734

10.004.734
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Економска
класификација

Опис
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Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

415

Накнаде трошкова за запослене

3.920.000

-

3.920.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.670.000

-

1.670.000

278.662.000

44.734

278.706.734

38.825.000

300.350

39.125.350

2.880.000

3.430.175

6.310.175

Свега 41 :
42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

57.168.000

292.798

57.460.798

424

Специјализоване услуге

11.796.500

5.171.818

16.968.318

425

Текуће поправке и одржавање

18.820.000

2.959.399

21.779.399

426

Материјал

12.426.000

251.530

12.677.530

Свега 42 :

141.915.500

12.406.070

154.321.570

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

Свега 43 :

-

-

-

6.100.000

-

6.100.000

10.000

-

10.000

6.110.000

-

6.110.000

30.100.000

473.922

30.573.922

1.500.000

-

1.500.000

31.600.000

473.922

32.073.922

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.428.000

5.760.000

9.188.000

Свега 47 :

3.428.000

5.760.000

9.188.000

43
431

Амортизација и употреба средстава за рад

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања
Свега 44 :

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери
Свега 46 :

47
472

Социјално осигурање и социјална заштита

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

17.434.485

280.000

17.714.485

482

Порези, обавезне таксе и казне

17.714.580

-

17.714.580

5.000.000

-

5.000.000

-

-

-

60.000

-

60.000

40.209.065

280.000

40.489.065

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада за штету насталу од елементарних непогода

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа
Свега 48 :

49

Средства резерве

499

Средства резерве (стална и текућа)

1.071.539

-

1.071.539

Свега 49 :

1.071.539

-

1.071.539

502.996.104

18.964.726

521.960.830

42.570.000

4.283.472

46.853.472

6.433.000

1.998.323

8.431.323

-

-

-

550.000

700.000

1.250.000

49.553.000

6.981.795

56.534.795
-

Свега 4 :
5

Издаци за нефинансијску имовину

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

54

Природна имовина

541

Земљиште

-

-

Свега 54 :

-

-

-

49.553.000

6.981.795

56.534.795

Свега 51 :

Свега 5 :
6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

7.717.000

-

7.717.000

Свега 61 :

7.717.000

-

7.717.000
30.000

62

Набавка финансијске имовине

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

-

Свега 62 :

30.000

-

30.000

7.747.000

-

7.747.000

560.296.104

25.946.521

586.242.625

Свега 6 :
Укупни расходи:
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Средства буџета у износу од 560.296.104 динара и средства из других извора у укупном износу од 25. 946.521 динара,
распоређују се по корисницима, и то:
Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео

Издаци – Посебни део

I

Из буџета

Из других
извора

Укупно

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

36.625.000

-

36.625.000

6.556.000

-

6.556.000

-

-

-

2.000.000

-

2.000.000

-

-

-

530.000

-

530.000

510.000

-

510.000

11.020.000

32.304

11.052.304

-

-

-

205.000

-

205.000

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000

-

10.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

1

дотације политичким странкама

2

дотације осталим непрофитним институцијама
482

Порези, обавезне таксе и казне

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

499

Средства резерве

677.985

-

677.985

7.214.000

-

7.214.000

10.000

-

10.000

-

-

-

1

стална резерва

100.000

-

100.000

2

текућа резерва

971.539

-

971.539

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

66.429.524

-

66.429.524

13

Приходи из претходних година

-

30.188

30.188

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

2.116

2.116

66.429.524

32.304

66.461.828

Укупно за функцију 110:
810

Услуге рекреације и спорта
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

20.000

-

20.000

3.891.500

-

3.891.500

426
465

Материјал

-

-

-

Остале дотације и трансфери

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

4.912.500

-

4.912.500

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

8.824.000

-

8.824.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

8.824.000

-

8.824.000
2.200.350

Укупно за функцију 810:
820

Услуге културе
421

Стални трошкови

2.200.000

350

423

Услуге по уговору

-

619

619

424

Специјализоване услуге

120.000

-

120.000

426

Материјал

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

1.500.000

-

1.500.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

1.060.000

-

1.060.000

511

Зграде и грађевински објекти

8.380.000

2.131

8.382.131

512

Машине и опрема

1.620.000

1.340

1.621.340
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Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео
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Из буџета

Из других
извора

Укупно

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

14.880.000

-

14.880.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

10

Примања од домаћих задуживања

-

3.471

3.471

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 820:

830

-

969

969

14.880.000

4.440

14.884.440

-

-

-

3.376.000

-

3.376.000

3.376.000

-

3.376.000

-

-

-

3.376.000

-

3.376.000

Услуге емитовања и издаваштва
421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

1

гласило „Палилула”
Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 830:

360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту
423

Услуге по уговору

620.000

-

620.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

620.000

-

620.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

620.000

-

620.000
-

Укупно за функцију 360:
760

Здравство некласификовано на другом месту
426

Материјал

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

4.190.000

-

4.190.000

512

Машине и опрема

-

-

-

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

Извори финансирања за функцију 760:
01

Приходи из буџета

4.190.000

-

4.190.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

4.190.000

-

4.190.000

Укупно за функцију 760:
980

Образовање некласификовано на другом месту
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

-

-

-

1.650.000

3.379.155

5.029.155

423
424

Услуге по уговору

-

-

-

Специјализоване услуге

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

-

8.290.000

-

8.290.000

426

Материјал

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

511

-

-

-

30.100.000

473.922

30.573.922

-

-

-

678.000

-

678.000

910.000

-

910.000

-

-

-

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

515

Нематеријална имовина

-

700.000

700.000

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

41.628.000

-

41.628.000

13

Приходи из претходних година

-

4.553.077

4.553.077

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

41.628.000

4.553.077

46.181.077

Укупно за функцију 980:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео

27. децембар 2012.

070

Број 69 – 35
Из буџета

Из других
извора

Укупно

Социјална помоћ угроженом становништву
423

Услуге по уговору

-

7.100

7.100

424

Специјализоване услуге

1.500.000

-

1.500.000

425

Текуће поправке и одржавање

1.700.000

-

1.700.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.750.000

5.760.000

8.510.000

481

Дотације невладиним организацијама

1.800.000

-

1.800.000

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

7.750.000

-

7.750.000

13

Приходи из претходних година

-

5.767.100

5.767.100

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

7.750.000

5.767.100

13.517.100
-

Укупно за функцију 070:
620

Развој заједнице
421

Стални трошкови

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

-

424

Специјализоване услуге

-

4.582.817

4.582.817

425

Текуће поправке и одржавање

-

-

-

426

Материјал

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

30.000.000

-

30.000.000

512

Машине и опрема

-

1.983.200

1.983.200

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

541

Земљиште

-

-

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

-

30.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

30.030.000

-

30.030.000

13

Приходи из претходних година

-

4.582.817

4.582.817

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

10

Примања од домаћих задуживања

-

1.983.200

1.983.200

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 620:

450

-

-

-

30.030.000

6.566.017

36.596.017

Саобраћај
425

Текуће поправке и одржавање

2.000.000

-

2.000.000

511

Зграде и грађевински објекти

-

2.600.000

2.600.000

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

2.000.000

-

2.000.000

13

Приходи из претходних година

-

2.600.000

2.600.000

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

2.000.000

2.600.000

4.600.000

Укупно за функцију 450:
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

-

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

Укупно за функцију 421:

-

-

-

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
421

Стални трошкови

-

-

422

Трошкови путовања

-

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

-

424

Специјализоване услуге

2.500.000

589.001

3.089.001

425

Текуће поправке и одржавање

-

2.959.399

2.959.399

426

Материјал

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео

Број 69 – 36

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

512

Машине и опрема

541

Земљиште

27. децембар 2012.
Из буџета

Из других
извора

Укупно

-

-

-

860.000

280.000

1.140.000

31.580

-

31.580

-

920

920

-

-

3.391.580

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

3.391.580

-

13

Приходи из претходних година

-

869.921

869.921

07

Донације од осталих нивоа власти

-

2.959.399

2.959.399

3.391.580

3.829.320

7.220.900

Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за раздео I :
01

Приходи из буџета

183.119.104

-

183.119.104

13

Приходи из претходних година

-

18.403.103

18.403.103

07

Донације од осталих нивоа власти

-

2.959.399

2.959.399

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

10

Примања од домаћих задуживања

-

1.986.671

1.986.671

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео I :

II

-

3.085

3.085

183.119.104

23.352.258

206.471.362

164.453.000

-

164.453.000

29.437.000

-

29.437.000
6.270.000

УПРАВА ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

6.270.000

-

414

Социјална давања запосленима

7.260.000

44.734

7.304.734

415

Накнаде трошкова за запослене

3.120.000

-

3.120.000

1.500.000

-

1.500.000

24.348.000

-

24.348.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

520.000

51.020

571.020

31.204.000

252.775

31.456.775

35.000

-

35.000

5.883.000

-

5.883.000

10.238.000

251.530

10.489.530

6.100.000

-

6.100.000

426

Материјал

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

353.000

-

353.000

5.000.000

-

5.000.000

-

-

-

60.000

-

60.000

-

1.681.341

1.681.341

4.228.000

12.863

4.240.863

-

-

-

550.000

-

550.000

7.717.000

-

7.717.000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

308.276.000

-

308.276.000

13

Приходи из претходних година

-

350.059

350.059

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

250.000

250.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

10

Примања од домаћих задуживања

-

1.681.341

1.681.341

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 130:

150

-

12.863

12.863

308.276.000

2.294.263

310.570.263

307.000

-

307.000

-

-

-

90.000

-

90.000

Опште јавне услуге – истраживање и развој
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал

175.000

-

175.000

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео

27. децембар 2012.

512

Машине и опрема

Број 69 – 37
Из буџета

Из других
извора

Укупно

-

-

-

Извори финансирања за функцију 150:
01

Приходи из буџета

572.000

-

572.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

572.000

-

572.000

16.730.000

-

16.730.000

3.041.000

-

3.041.000

-

-

-

700.000

-

700.000

Укупно за функцију 150:
2.1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
410

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

800.000

-

800.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

170.000

-

170.000

5.860.000

-

5.860.000

200.000

-

200.000

10.838.000

-

10.838.000

3.750.000

-

3.750.000

800.000

-

800.000

1.508.000

-

1.508.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

441

Отплата домаћих камата

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

482

Порези, обавезне таксе и казне

17.320.000

-

17.320.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

512

Машине и опрема

550.000

-

550.000

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

Извори финансирања за функцију 410:
01

Приходи из буџета

62.267.000

-

62.267.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

62.267.000

-

62.267.000

Укупно за функцију 410:
Извори финансирања за главу 2.1:
01

Приходи из буџета

62.267.000

-

62.267.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

62.267.000

-

62.267.000

Укупно за главу 2.1:
2.2

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
421

Стални трошкови

5.580.000

300.000

5.880.000

422

Трошкови путовања

-

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

-

424

Специјализоване услуге

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

147.000

-

147.000

426

Материјал

300.000

-

300.000

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

482

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

35.000

-

35.000

-

-

-

6.062.000

-

6.062.000

-

300.000

300.000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Опис

Економска
класификација

Позиција

Глава

Функција

Раздео

Број 69 – 38

27. децембар 2012.
Из буџета

Из других
извора

Укупно

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

6.062.000

300.000

6.362.000

Укупно за функцију 160:

-

Извори финансирања за главу 2.2:
01

Приходи из буџета

6.062.000

-

6.062.000

13

Приходи из претходних година

-

300.000

300.000

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

6.062.000

300.000

6.362.000

Укупно за главу 2.2:
Извори финансирања за раздео II :
01

Приходи из буџета

377.177.000

-

377.177.000

13

Приходи из претходних година

-

650.059

650.059

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

250.000

250.000

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

10

Примања од домаћих задуживања

-

1.681.341

1.681.341

06

Донације од међународних организација

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних година

-

12.863

12.863

377.177.000

2.594.263

379.771.263

Укупно за раздео II :

Члан 7.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују,
у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком, за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 8.
Одељење за финансије и привреду градске општине Палилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Веће градске општине Палилула.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1.
овог члана, Веће градске општине Палилула усваја и доставља извештај Скупштини градске општине Палилула.
Члан 9.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата
запосленима, минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Председник градске општине Палилула може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.
Члан 10.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши
контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално, Одељење за финансије и
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.
Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев
за плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду документацију на основу које се врши финансирање њихових
издатака.

Члан 11.
У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове одлуке,
буџетски корисници могу користити средства распоређена
овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом захтеву, та средства одобрена.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2012. години, а неизвршене у току те године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза у 2013. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво по принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су
да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.
Члан 12.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац
за извршење буџета, и може појединачним актом пренети
овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за
пренос средстава.
Члан 13.
Председник градске општине Палилула може донети одлуку о промени износа апропријација, у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације
за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промена околности које не угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису
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предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања апропријација из става 4.
овог члана, не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене законом.
Члан 14.
У случају да се буџету градске општине Палилула из
другог буџета (републике, града Београда или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати
у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за финансије
и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.
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систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и Законом о одређивању максималног броја запослених у државној администрацији
(„Службени гласник РС”, број 104/2009), број запослених
код корисника буџета градске општине Палилула (директни и индиректни буџетски корисници), не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.
У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана.
Члан 20.
Јавно предузеће чији је оснивач градска општина Палилула дужно је да, најкасније до 30. новембра текуће буџетске
године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за
2012. годину, уплати у буџет градске општине Палилула према динамици коју одреди Одељење за финансије и привреду.
Управни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.

Члан 15.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом
одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, председник градске општине Палилула ће извршити одговарајуће измене ове одлуке, на предлог Одељења за
финансије и привреду.

Члан 21.
У буџетској 2013. години, обрачун и исплата плата, као и
обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске општине Палилула, вршиће се у складу са
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.

Члан 16.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела 1 –
Скупштина, председник општине и Веће општине – економска класификација 481 – „дотације невладиним организацијама”, врши председник градске општине Палилула на
предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса
за финасирање пројеката невладиних организација.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са оценом остваривања пројеката невладиних организација у 2013. години.

Члан 22.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, који закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013. годину.

Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава
чија се делатност у целини или делимично финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад за 2013.
годину на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.
Члан 18.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора градске општине Палилула, која преостану по извршењу обавеза буџета градске општине Палилула, осим прихода за које је у посебном закону, односно пропису градске
општине Палилула утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора градске општине Палилула могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза градске општине Палилула, депоновати средства код Народне
банке Србије или код пословних банака које имају одговарајући бонитет.
Члан 19.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-4, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 4. седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу члана 20. став 1.
тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 77. став 1. тачка 10. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10)
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене закупа за пословни
простор у јавној својини, а на којима је носилац права коришћења градска општина Палилула.
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Члан 2.
Закупнина за издавање пословних просторија одређује се по m², за период од месец дана, према делатности која се у
простору обавља и према зони у којој се простор налази.
Члан 3.
Закупнина се утврђује у следећим износима:
Делатност

зоне
екстра

прва

друга

трећа

четврта

пета

шеста

a) канцеларије

684,00

577,00

443,00

338,00

258,00

197,00

150,00

a1) канцеларије:
– за делатности које се финансирају из буџета – здравство, социјална заштита, наука и култура, образовање итд.

324,00

284,00

217,00

172,00

137,00

109,00

87,00

a2) канцеларије:
– за делатност-политичке странке,
удружења грађана, друштвене орг. и др.)

684,00

382,00

303,00

242,00

193,00

154,00

122,00

б) локали

972,00

811,00

648,00

487,00

366,00

274,00

206,00

в) магацини

870,00

709,00

389,00

291,00

218,00

163,00

122,00

г) занатска делатност

972,00

565,00

446,00

338,00

256,00

194,00

147,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

ђ) витрине

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

е) производне хале

585,00

284,00

217,00

165,00

137,00

112,00

93,00

ж) гараже

214,00

214,00

214,00

214,00

214,00

214,00

214,00

д) атељеи

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на
додату вредност (ПДВ).
Члан 4.
Закупнина из члана 3. ове одлуке, за закупце који обављају делатност а1) канцеларије и чија се делатност са 50%
и више од тог процента, финансира из буџетских средстава,
може износити највише 5 %, од износа закупнине утврђене
у члану 3. под тачком а1) ове одлуке.
Закупнина за пословни простор у коме је седиште
општинског или главног одбора политичке странке која
има одборнике у Скупштини градске општине Палилула,
може износити највише до 5%, од износа закупнине утврђене у члану 3. под тачком а2) ове одлуке.
Члан 5.
Висина закупнине утврђена у члану 3. ове одлуке је почетна цена код утврђивања висине закупнине.
У случају да је висина закупнине постигнута у поступку
прикупљања понуда у писаној форми (путем јавног оглашавања – јавног конкурса), виша од закупнине из члана 3. ове
одлуке, она задржава утврђени износ, док висина закупнине
која ће бити утврђена неком од наредних одлука о утврђивању закупнине, не достигне висину те закупнине. Након
тога, она прати свако наредно усклађивање закупнина.
Закупнина за пословни простор, који се додељује поступком давања у закуп ван поступка јавног надметања, односно ван поступка прикупљања писмених понуда (ван
поступка прикупљања понуда у писаној форми), утврђује се
у распону од износа висине закупнине утврђене у члану 3.
ове одлуке, до увећања које максимално може износити 50%,
што ће надлежни орган Јавног предузећа „Пословни центар
општине Палилула” ценити у сваком конкретном случају.
Закупнина за пословни простор у коме се обавља делатност организовања игара на срећу (кладионице, коцкарнице, аутомати и слично), или у чијем делу се организује
наведена делатност, одређује се у распону, од висине закупнине утврђене у члану 3. ове одлуке за делатност локал,
до увећања које максимално може износити до 100%, што
ће надлежни орган Јавног предузећа „Пословни центар
општине Палилула” ценити у сваком конкретном случају.
Период увећања закупнине из овог става временски је неограничен, тј. траје све док се у пословном простору обавља
делатност организовања игара на срећу.

Период увећања закупнине у складу са ставом 3. овог
члана, одређује се у трајању у зависности од зоне у којој се
пословне просторије налазе, тако да период увећања закупнине за екстра зону износи пет година, за прву зону три године, за другу зону две године, а за трећу, четврту, пету и
шесту зону једну годину.
Члан 6.
Од правила да је висина закупнине утврђена у члану 3.
ове одлуке, почетна цена код утврђивања висине закупнине, може се одступити у изузетним случајевима и то:
– када се издаје у закуп пословна просторија, која се налази у приградским насељима, Овча, Борча, Борча – Греда,
Падинска скела, Котеж, Вишњица, Велико село, Сланци,
Крњача – Панчевачки пут, Крњача – Заге Маливук итд.,
умањење може бити до 50%, у односу на висину закупнине из члана 3. ове одлуке, када надлежни орган предузећа у
конкретном случају, на основу документације сачињене од
службе за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”, оцени да за то постоје оправдани разлози;
– када се пословна просторија, или део пословне просторије, налази у подруму или сутерену, када се део пословне
просторије налази на галерији, када значајан део пословне
просторије чине заједничке просторије (заједнички мокри
чвор, удео у заједничком ходнику, степениште итд.), када
део пословне просторије чини тераса, висина закупнине
која се обрачунава за наведене делове пословних просторија може се умањити, а износ умањења цениће надлежни
орган предузећа у сваком конкретном случају, на основу документације сачињене од Службе за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”;
– у случају да се у закуп издаје пословна просторија, која
својом површином или положајем (нпр. двориште, пасаж, не
постоји прилазни пут), оправдава могућност да се висина закупнине за исту утврди у износу висине закупнине за зону
ниже, у односу на зону у којој се пословна просторија налази,
што ће надлежни орган предузећа ценити у сваком конкретном случају, на основу документације сачињене од Службе за
техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање Јавног
предузећа „Пословни центар општине Палилула”.

27. децембар 2012.
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У случају да се у закуп издаје пословна просторија која
није у функционалном стању, надлежни орган предузећа
може донети одлуку којом се почетак наплате закупнине одлаже за одређени период, што ће се ценити у сваком конкретном случају, на основу документације сачињене од Службе за
техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање Јавног
предузећа „Пословни центар општине Палилула”.
За случај да је током трајања коришћења пословног
простора, дошло до тежих оштећења, која утичу на даље
функционално коришћење истог, те је неопходно извршити инвестиционе радове, надлежни орган предузећа може
донети одлуку да се привремено обустави фактурисање закупнине, за период немогућности коришћења, што ће ценити у сваком конкретном случају, на основу документације
сачињене од Службе за техничке послове, инвестиционо
и текуће одржавање Јавног предузећа „Пословни центар
општине Палилула”.
На основу уложених средстава за текуће и инвестиционо
одржавање мање вредности, висина закупнине се не може
умањити испод почетне цене код утврђивања висине закупнине, тј. висине закупнине утврђене у члану 3. ове одлуке.
У случају да закупац, током трајања закупа, сопственим средствима изврши инвестиционе радове већег обима,
којима се битно увећава вредност пословног простора, надлежни орган предузећа може донети одлуку да се таквом
закупцу фактурише закупнина, након завршетка радова, за
период отплате уложених средстава, у умањеном износу, а
највише до 50% у односу на износ закупнине коју закупац
плаћа, што ће се ценити у сваком конкретном случају, на
основу процене стручних служби Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула”, a складу са одредбама
Уредбе Владе Републике Србије о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, број 24/12) и одредбама Одлуке о начину поступања са
стварима које су у јавној својини града Београда, односно
на којима град Београд има посебна својинска овлашћења
(„Службени гласник РС”, број 60/12).
У случају да закупцу, одлуком о додели пословног простора, буду одобрени радови на инвестиционом одржавању
и реконструкцији пословног простора, а закупац буде обавезан да сопственим средствима изврши инвестиционе
радове већег обима, којима се битно увећава вредност пословног простора, надлежни орган предузећа може донети
одлуку да се таквом закупцу фактурише, након завршетка
радова, закупнина у умањеном износу, а највише до 50%
у односу на висину утврђене закупнине, што ће се ценити
у сваком конкретном случају, а период отплате биће накнадно одређен, на основу процене стручних служби Јавног
предузећа „Пословни центар општине Палилула”, a складу
са одредбама Уредбе Владе Републике Србије о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број 24/12) и одредбама Одлуке о начину
поступања са стварима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени гласник РС”, број 60/12).
У случају да закупац сопственим средствима изврши
инвестиционе и друге радове већег обима на заједничким
деловима зграде у којима се пословне просторије налазе (кров, ходник, степениште, лифт, подрум, фасада итд.),
а којима се битно повећава функционалност коришћења
пословног простора, зграде и заједничких простора, надлежни орган предузећа може донети одлуку да се таквом
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закупцу фактурише закупнина за пословни простор који
користи, за период отплате уложених средстава, или делимичне отплате уложених средстава, у умањеном износу,
а највише до 50% у односу на утврђену цену закупа, што
ће ценити у сваком конкретном случају, на основу процене стручних служби Јавног предузећа „Пословни центар
општине Палилула”, a у складу са одредбама Уредбе Владе
Републике Србије о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број
24/12) и одредбама Одлуке о начину поступања са стварима
које су у јавној својини града Београда, односно на којима
град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени гласник РС”, број 60/2012).
У случају да закупац, у складу са ст. 5, 6. и 7. овог члана, оствари право на умањење закупнине, закупац то право
може остваривати само током трајања закуподавног односа, у супротном, у случају престанка закуподавног односа,
из било ког разлога, а пре истека рока отплате уложених
средстава, закупац нема право на рефундацију било каквих
трошкова.
Члан 7.
У случају да је структура или површина пословног простора таква, да се у пословном простору може обављати
више различитих делатности, утврђених у члану 3. ове одлуке, цена закупа може бити обрачуната на тај начин, што
ће се за сваку одобрену делатност утврдити износ закупнине по m², а укупна закупнина је једнака збиру закупнина
обрачунатих за сваку делатност.
Члан 8.
Закупцима пословних просторија, које се налазе у склопу објеката месних заједница градске општине Палилула,
који немају регулисане односе са јавним и јавно-комуналним предузећима (за електричну енергију, водовод и канализацију, топлотну енергију, одношење смећа), на тај начин
да рачуни гласе на закупца тј. корисника простора, накнада
за коришћење пословног простора биће увећана у одговарајућем проценту (за износ трошкова наведених услуга),
што ће ценити надлежни орган Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула” у сваком конкретном случају, до тренутка регулисања односа са пружаоцима услуга,
на тај начин да су корисници простора обвезници плаћања
рачуна, издатих од стране давалаца услуга.
Закупцима пословних просторија, које се налазе у oбјектима којима у потпуности управља Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула” (као што су објекти у
Прерадовићевој број 4, Стеријиној број 7 и слично), поред
закупнине за пословне просторије које закупљују, обрачунава се и наплаћује накнада за коришћење заједничких просторија (ходници, степениште, чајне кухиње, тоалети, мокри
чворови и слично), које исти користе, у површини сразмерној површини пословног простора који закупљују, у односу
на укупну површину објекта, а у износу не мањем од 50%
цене по m², коју закупац плаћа за закуп пословног простора.
Члан 9.
Одлуком оснивача цена закупа може бити одређена и у
другачијем износу у односу на ову oдлуку.
Одлуком оснивача закупац може бити ослобођен обавезе плаћања закупнине или дела закупнине. Период трајања
и проценат ослобођења од обавезе плаћања закупнине,
утврђује оснивач.
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Члан 10.
Саставни део ове одлуке чини Списак улица и насеља по
зонама за пословне просторије на којима је носилац права
управљања и коришћења Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”.
За све непоменуте улице и локације примењиваће се Одлука о одређивању зона на територији града Београда.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Ступањем на снагу одлуке о утврђивању закупнина за
пословни простор на коме је носилац права коришћења
градска општина Палилула, престаје да важи Одлука о
утврђивању закупнина за пословни простор на коме је
носилац права коришћења градска општина Палилула
(„Службени лист града Београда”, бр. 62/09 и 31/10) и Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска
општина Палилула број 060-3/2012-I-6-4 од 12. децембра
2012. године.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-5, 27. децембрa 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.
СПИСАК
УЛИЦА И НАСЕЉА ПО ЗОНАМА ЗА ПОСЛОВНЕ
ПРОСТОРИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА"
Екстра зона
– Булевар краља Александра
Прва зона
– 27. марта
– Булевар деспота Стефана до Панчевачког моста
– Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд)
– Далматинска – од Старине Новака до Таковске
– Илије Гарашанина
– Краљице Марије
– Мајора Илића
– Пролетерске солидарности (Нови Београд)
– Рузвелтова – од Булевара краља Александра до Далматинске
– Таковска
– Цвијићева – од Венизелосове до Здравка Челара
– Владетина
– Војводе Добрњца
– Венизелосова
– Ватрослава Лисинског
– Драже Павловића
– Ђушина
– Јаше Продановића
– Кнез Данилова – од Старине Новака до Далматинске и
парна страна од Старине Новака до Рузвелтове
– Поречка
– Старине Новака
– Станоја Главаша
– Велбушка
– Стеријина
– Чарли Чаплина

27. децембар 2012.

Друга зона
– Ада Хуја
– Албанске споменице
– Бистричка
– Булевар деспота Стефана – од Панчевачког моста до
Вишњичке
– Вишњичка
– Цвијићева – од Здравка Челара до Рузвелтове
– Далматинска – од Рузвелтове до Старине Новака
– Иванковачка
– Кнез Данилова – од Старине Новака до Рузвелтове непарна страна,
– Карпатска
– Мије Ковачевића
– Прерадовићева
– Прибојска
– Приморска
– Рузвелтова – од Далматинске до Мије Ковачевића
– Симе Шолаје
– Чиче Романијског
– Зрењанински пут – до Саве Ковачевића (улица 3) – на
удаљености од пута до 40 m
Трећа зона
– Гарсија Лорке
– Патриса Лумумбе
– Пере Ћетковића
– Сестара Букумировић
– Стевана Дукића
– Стевана Христића
– Заге Маливук – Крњача
– Сланачки пут – до гробља Лешће
– Зрењанински пут – од Саве Ковачевића (улица 3) – на
удаљености од пута 40 m, па надаље
Четврта зона
– Котеж
– Борча I – до Борчанских жртава 1914
– Борча II
– Борча III
– Борча IV
– Борча V
Пeтa зона
– Борча I – од Борчанских жртава 1914 према насељу
Црвенка
– Вишњица
– Борчанских жртава 1914
– Крњача – од Дунава према копну 500 m
– Сланци
Шеста зона
– Падинска скела
– Велико Село
– Панчевачки пут – од Себешког канала према Панчеву

Скупштина градске општине Палилула, на 4. седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу чл. 13. и
88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА И ОПШТИНЕ ПЕЋ
Члан 1.
Успоставља се узајамна сарадња између градске општине Палилула из Београда и општине Пећ.

27. децембар 2012.
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Члан 2.
Овлашћује се председник градске општине Палилула да
може потписати сва акта која представљају реализацију ове
одлуке.
Члан 3.
Обавезује се председник градске општине Палилула да
прати примену одредаба ове одлуке и о томе редовно обавештава Скупштину градске општине Палилула.

2. Именовани ће функцију обављати на сталном раду у
градској општини Палилула.
3. Именовани ће функцију обављати до истека мандата
овог сазива Скупштине градске општине Палилула.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 4.
Средства потребна за финансирање реализације одредаба ове одлуке обезбедиће се у буџету градске општине Палилула.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-1, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-6/2, 27. децембра 2012. године

Скупштина градске општине Палилула на 4. седници
одржаној 27. децембра 2012. године, на основу чл. 35. и 36.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 19. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
управљање и коришћење пословним простором „Пословни
центар општине Палилула”, која представља оснивачки акт
(„Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) и
члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Палилула на 4. седници одржаној 27. децембра 2012. године, на основу чл. 25. и
55. Статута градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 44. Пословника
Скупштине градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 48/08), констатовала је и донела

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗОРАНУ НЕДИЋУ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
1. Констатује се да је престала функција члана Већа
градске општине Палилула Зорану Недићу, на сталном раду
у градској општини Палилула, због поднете оставке, 27. децембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-6/1, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 4. седници
одржаној 27. децембра 2012. године, на основу чл. 25. и 55.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и чл. 35, 38. и 39. Пословника
Скупштине градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Бира се Саша Ристић, дипл. инжењер организационих
наука, за члана Већа градске општине Палилула.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
1. Констатује се да је Горану Шормазу, дипломираном
економисти, престала дужност директора Јавног предузећа
за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”, због поднете оставке, са
27. децембром 2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-7, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 4. седници
одржаној 27. децембра 2012. године, на основу чл. 42. Закона
о jaвним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 119/12),
члана 19. Одлуке о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни
центар општине Палилула”, која представља оснивачки акт
(„Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) и
члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
1. Именује се Томислав Јовановић, дипломирани инжињер пољопривреде, за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним
простором „Пословни центар општине Палилула”, на период од шест месеци, почев од 28. децембра 2012. године.
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2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-4/2012-I-6-8, 27. децембра 2012. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

ЧУКАРИЦА
На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 93/12) и члана 24.
Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број 44/08), Скупштина градске општине Чукарица, на 6. седници одржаној 26. децембра 2012. године,
донела је

27. децембар 2012.

1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)
1.1. Уступљени приходи

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2013.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

А. Текући приходи и примања од нефинансијске
имовине и текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

Економска
класификација

I Текући приходи и примања од нефинанс. имовине
(1. + 2. + 3. + 4.)

7+8

План за
2013. годину
683.997.920

555.065.000

711

321.174.000

– Порез на имовину

713

233.891.000

1.2. Изворни приходи

7

35.599.000

– Приходи од камата

7411

3.000.000

– Приходи од закупа пословног простора (са ПДВ)

7421

22.669.000

– Општинске административне таксе

7422

2.500.000

– Приходи органа

7423

5.000.000

– Новчане казне

743351

– Мандатне казне

743353

– Мешовити приходи

300.000
30.000

745

2.100.000

2. Сопствени приходи корисника буџета

742

60.500.000

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

770

7.700.000

732, 733

25.133.920

4. Наменска средства и трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

0

4+5

761.663.620

1. Текући расходи

4

712.972.220

– Расходи за запослене

41

317.842.000

– Коришћење роба и услуга

42

246.296.720

– Трансфери осталим нивоима власти

463

34.000.000

– Остале дотације и трансфери

465

11.123.500

– Издаци за социјалну заштиту

Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Чукарица за
2013. годину, примања и издаци буџета општине по основу
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим
износима, и то:
У динарима

590.664.000

7

– Порез на доходак грађана

II Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
(1. + 2.)

ОД Л У КУ

7 / 01

– Остали расходи
2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску
имовину

47

16.650.000

44, 48, 49

87.060.000

5

48.691.400

III Буџетски суфицит – дефицит I – II

– 77.665.700

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV Примања по основу продаје финансијске имовине

92

V Примања од задуживања

91

0
0

VI Неутрошена средства из претходних година

321

77.665.700

VII Издаци за отплату главнице

61

0

VIII Издаци за набавку финансијске имовине

62

0

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
(IV+V+VI-VII -VIII=-III)

77.665.700

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 8.800.000,00 динара.
Одобрена средства по овом основу користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријација није довољна.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и буџетске резерве одлучује председник ГО Чукарица.
Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета ГО Чукарица за 2013. годину увећани за пренета средства износе укупно
761.663.620,00 динара и по врсти (економској класификацији), изворима и намени, утврђени су у следећим износима:
1. Укупни приходи и примања
екон.
Клас.
1.
311/321

Опис

Из буџета
(извори 01)

2.

3.

Пренета средства за општу потрошњу (13)

Из осталих извора Укупни приходи
(извори 03,04,07,13)
у 2013. год.
4.

5.(3.+4.)

-

77.665.700,00

77.665.700,00
605.197.920,00

ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

511.864.000,00

93.333.920,00

711

Порез на доходак од грађана (01) – део за општу потрошњу

253.543.000,00

–

253.543.000,00

713

Порез на имовину (01)

233.891.000,00

–

233.891.000,00

732

Донације од међународних организација (06)

-

11.633.920,00

11.633.920,00

733

Наменски текући трансфери од других нивоа власти (07)

–

13.500.000,00

13.500.000,00

741

Приходи од имовине – камате (01)

3.000.000,00

–

3.000.000,00

742

Закуп пословног простора – део који се односи на ПДВ (01)

11.500.000,00

–

11.500.000,00

742

Општинске административне таксе (01)

2.500.000,00

–

2.500.000,00

742

Приходи које својом делатношћу остваре органи и корисници буџета (01 и 04)

5.000.000,00

60.500.000,00

65.500.000,00

743

Новчане казне и одузета имовинска корист (01)

330.000,00

–

330.000,00

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (01)

–

–

–

745

Мешовити и неодређ. прих. (01)

2.100.000,00

-

2.100.000,00

770

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (03 и 04)

–

7.700.000,00

7.700.000,00

78.800.000,00

-

78.800.000,00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
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2.

3.

711

Порез на доходак од грађана (01) – део за капитални буџет

742

Закуп пословног простора (део без ПДВ-а)

4.

5.(3.+4.)

67.631.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

-

67.631.000,00

11.169.000,00

-

11.169.000,00

590.664.000,00

170.999.620,00

761.663.620,00

Расходи и издаци по основним наменама утврђени су у следећим износима:
2. Укупни расходи и издаци
ек.
Кл.

Назив

1.

Из буџета
(извор 01)

2.

411

Плате и додаци запослених

412

Соц. доприноси на терет послодавца

413

3.

Из осталих извора
(извори 03, 04, 07, 13)

Укупни расходи и
издаци у 2013. години

4.

5.(3.+4.)

217.843.000,00

25.820.000,00

243.663.000,00

38.010.000,00

5.609.000,00

43.619.000,00

Накнаде у натури

6.470.000,00

30.000,00

6.500.000,00

414

Социјална давања запосленима

5.640.000,00

5.850.000,00

11.490.000,00

415

Накнаде запосленима

6.290.000,00

560.000,00

6.850.000,00

416

Награде и остали пословни расходи

1.140.000,00

480.000,00

1.620.000,00

417

Одборнички додатак

4.100.000,00

-

4.100.000,00

421

Стални трошкови

47.785.000,00

6.030.000,00

53.815.000,00

422

Трошкови путовања

36.668.000,00

70.000,00

36.738.000,00

423

Услуге по уговору

32.693.000,00

20.611.920,00

53.304.920,00

424

Специјализоване услуге

26.920.000,00

11.200.000,00

38.120.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

23.070.000,00

7.326.000,00

30.396.000,00

426

Материјал

16.695.000,00

17.227.800,00

33.922.800,00

444

Пратећи трошкови задужив.

50.000,00

40.000,00

90.000,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

34.000.000,00

-

34.000.000,00

465

Остале донације, дотације и трансфери

10.500.000,00

623.500,00

11.123.500,00

471

Права из социјалног осигурања

4.540.000,00

-

4.540.000,00

472

Накнада за социјалну заштиту

9.750.000,00

2.360.000,00

12.110.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

482

Пдв и остали порези

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

499

Средства резерве

511

Зграде и објекти

512

Машине и опрема

541

Земљиште
Укупни расходи и издаци

9.240.000,00

-

9.240.000,00

19.740.000,00

2.640.000,00

22.380.000,00

-

46.050.000,00

46.050.000,00

9.300.000,00

-

9.300.000,00

24.800.000,00

10.730.000,00

35.530.000,00

5.420.000,00

3.741.400,00

9.161.400,00

-

4.000.000,00

4.000.000,00

590.664.000,00

170.999.620,00

761.663.620,00

Исказани приходи и примања, расходи и издаци за 2013. годину су у равнотежи.
Члан 4.
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду,
односно градским општинама у 2013. години, градској општини Чукарица опредељена су средства у укупном износу од
44.739.000,00 динара за наменски, односно капитални буџет, и састоји се од:
– 33.570.000,00 динара која се финансирају из дела прихода од пореза на доходак грађана, и
– 11.169.000,00 динара из прихода од издавања у закуп пословног простора (нето закуп).
Средства из става 1. овог члана увећавају се за износ од 32.861.000,00 динара буџетских прихода за општу потрошњу,
тако да укупан Капитални буџет за 2013. годину износи 77.600.000,00 динара и у члану 3. ове одлуке, у Табели 2. – Укупни
расходи и издаци утврђен је у оквиру следећих економских класификација: 425, 463, 465, 511 и 512.
Капитални буџет чине пројекти чија реализација траје дуже од годину дана, односно чији је век трајања, тј. коришћења
дужи од пет година. У посебној Табели 3. приказани су планирани капитални пројекти за буџетску 2013. и наредне две године, финансирани из буџетских средстава (извор 01).
ТАБЕЛА 3. – КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Економска
класиф.

Функционална
класификација

Опис пројекта

Извор финансирања – буџетска средства

425

130

Радови на адаптацији улаза, стаза, стаза око зграда, рампи за инвалиде

8.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

425

860

Санација постојећих јавних спортских игралишта

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2013. године

463

912

Трансфери основним школама са подручја Чукарице за текуће одржавање објеката

465

130

Трансфери скупштинама станара за уређење фасаде, степеништа и ходника и одржавање улаза

511

130

511

130

512

860

Набавка и уградња опреме, односно справа за вежбање на отвореном

2014. године

2015. године

34.000.000,00

40.000.000,00

40.400.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Уређење и адаптацију слободних површина у паркинг простор

10.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

Адаптација терена у нова игралишта за малу децу са ограђивањем

13.800.000,00

15.000.000,00

16.000.000,00

2.300.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

77.600.000,00

91.000.000,00

90.400.000,00

УКУПНО:

Капитални пројекти утврђени у претходној табели за 2013. годину распоређују се финансијским плановима корисника
буџета.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Укупна средства утврђена у износу од 761.663.620,00 динара обухватају средства на подрачуну извршења буџета и средства на подрачунима за посебне намене директног и индиректних корисника који се воде у оквиру Консолидованог рачуна
трезора ГО Чукарица.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и изворима у следећим износима:
Јед.
Раздео фун
Бр.
кција
корисник Глава
1.
4196

2.
I
1.1.

Бр
пози

Ек.
Клас

4

5

3.
130

Назив

Из буџета
(извор 01)

Из осталих извора
(извор 03, 04, 07, 13)

Укупни расходи
и издаци

6

7

8

9.(7. + 8.)

ОПШТЕ УСЛУГЕ
ОРГАНИ ОПШТИНЕ
1

411

Плате и додаци запослених

2

412

Соц. доприн. на терет послодавца

199.632.000,00

–

199.632.000,00

35.734.000,00

–

3

413

35.734.000,00

Накнаде у натури

6.000.000,00

–

4

6.000.000,00

414

Соц. давања запосл.

1.200.000,00

5.000.000,00

6.200.000,00

5

415

Накнаде запосленима

5.400.000,00

–

5.400.000,00

6

416

Награде и остали пословни расх.

800.000,00

–

800.000,00

7

417

Одборнички додатак

4.100.000,00

–

4.100.000,00

8

421

Стални трошкови

31.998.000,00

–

31.998.000,00

9

422

Трошкови путовања

1.590.000,00

–

1.590.000,00

10

423

Услуге по уговору

26.833.000,00

8.850.000,00

35.683.000,00

11

424

Специјализоване услуге

14.220.000,00

4.500.000,00

18.720.000,00

12

426

Материјал

14.695.000,00

500.000,00

15.195.000,00

13

425

Текуће поправке и одржавање

17.080.000,00

–

17.080.000,00

14

465

Остале донације, дотац. и трансфери

6.500.000,00

–

6.500.000,00

15

481

Дотације невлад. организацијама

5.740.000,00

–

5.740.000,00

Црвени крст Чукарице

2.500.000,00

–

2.500.000,00

Друшт.за цереб. парализу

450.000,00

–

450.000,00

Удружења бораца Чукарице

390.000,00

–

390.000,00

Дневни центар и клуб за старије Чукарице
Центар за афирмацију културе Рома

200.000,00
400.000,00

–

200.000,00
400.000,00

Остале дотације непрофит. организ.

1.800.000,00

–

1.800.000,00

16

482

ПДВ и ост. порези и таксе

1.590.000,00

–

1.590.000,00

17

483

Новчане казне по решењу судова

-

46.000.000,00

46.000.000,00

18

499

Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерве

9.300.000,00
500.000,00
8.800.000,00

-

9.300.000,00
500.000,00
8.800.000,00

19

511

Зграде и објекти

23.800.000,00

5.570.000,00

29.370.000,00

20

512

Машине и опрема

2.320.000,00

–

2.320.000,00

21

541

Набавка земљишта

-

4.000.000,00

4.000.000,00

01
03
04
07
13

Извори финансирања функције 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Трансферна средства
Пренета средства

408.532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.000.000,00
1.000.000,00
11.500.000,00
56.920.000,00

408.532.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
11.500.000,00
56.920.000,00

УКУПНO ЗА ФУНКЦИЈУ 130

408.532.000,00

74.420.000,00

482.952.000,00

090

Социјална заштита
22

423

Уговорне услуге – пројекат ЕУ

-

3.988.920,00

3.988.920,00

23

426

Материјал – пројекат ЕУ

-

12.040.000,00

12.040.000,00

24

471

Помоћ у кући инвалидним и соц. угроженим лицима

1.500.000,00

-

1.500.000,00

25

472

Помоћ појединцима, породицама и установама на унапређењу
животног стандарда

5.400.000,00

2.360.000,00

7.760.000,00

Извори финансирања функције 090:
Приходи из буџета
Донације од међунар. Орг.
Трансферна средства
Пренета средства

6.900.000,00
--

8.608.920,00
2.000.000,00
7.780.000,00

6.900.000,00
8.608.920,00
2.000.000,00
7.780.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090

6.900.000,00

18.388.920,00

25.288.920,00

01
06
07
13
860

Култура и спорт некласификовани на другом месту
26

424

Услуге организације манифестација из културе

3.800.000,00

1.500.000,00

5.300.000,00

27

424

Услуге организације спортских манифест. и школског спорта

3.800.000,00

-

3.800.000,00

28

425

Текуће поправке и одржавање постојећих спортских игралишта

4.000.000,00

-

4.000.000,00

29

465

Дотације за културу

3.000.000,00

-

3.000.000,00

30

481

Дотације спортским непрофитабилним организацијама

3.500.000,00

-

3.500.000,00

31

512

Опрема за спорт – уградња справа за вежбање на отвореном

2.300.000,00

-

2.300.000,00

01
13

Извори финансирања функције 860:
Приходи из буџета
Пренета средства

20.400.000,00
-

1.500.000,00

20.400.000,00
1.500.000,00

27. децембар 2012.
1.

2.

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860

912
422

Превоз ученика

35.000.000,00

-

35.000.000,00

Трансфери за текуће одржавање основних школа

34.000.000,00

-

34.000.000,00

01

Извори финансирања функције 912:
Приходи из буџета

69.000.000,00

-

69.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912

69.000.000,00

-

69.000.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом
34

423

Уговорне услуге – пројекти ЕУ

-

2.213.000,00

2.213.000,00

35

426

Материјал – пројекти ЕУ

-

2.695.800,00

2.695.800,00

36

444

Курсне разлике – пројекти ЕУ

50.000,00

-

50.000,00

37

465

Донације и трансфери школама

1.000.000,00

623.500,00

1.623.500,00

38

471

Трошкови смештаја и образовања деце са посебним потребама

3.040.000,00

-

3.040.000,00

39

472

Ученичке награде

3.400.000,00

-

3.400.000,00

40

472

Накнаде из буџета ученицима и студентима за одлазак на такмичење
и усавршавање

950.000,00

-

950.000,00

41

511

Капитално одржав. Објеката за потребе образов. – пројекат ЕУ

-

160.000,00

160.000,00

42

512

Опрема – пројекат ЕУ

-

1.098.400,00

1.098.400,00

01
06
13

Извори финансирања функције 950:
Приходи из буџета
Донације од међунар. Орг.
Пренета средства

8.440.000,00
-

3.025.000,00
3.765.700,00

8.440.000,00
3.025.000,00
3.765.700,00

160

8.440.000,00

6.790.700,00

15.230.700,00

513.272.000,00

101.099.620,00

614.371.620,00

9.500.000,00

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
месне заједнице
43

421

Стални трошкови

7.000.000,00

2.500.000,00

44

423

Услуге по уговору

300.000,00

100.000,00

400.000,00

45

424

Специјализован услуге

300.000,00

–

300.000,00

46

425

Текуће одржавање

500.000,00

200.000,00

700.000,00

47

426

Материјал

200.000,00

100.000,00

300.000,00

48

511

Зграде и грађевин. Обј.

–

–

–

49

512

Машине и опрема

300.000,00

100.000,00

400.000,00

01
04
13

Извори финансирања функције 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Пренета средства

8.600.000,00
0,00
0,00

0,00
2.400.000,00
600.000,00

8.600.000,00
2.400.000,00
600.000,00

8.600.000,00

3.000.000,00

11.600.000,00

820

Услуге културе
Културни центар Чукарица
50

411

Плате и додаци запосл.

9.300.000,00

3.000.000,00

12.300.000,00

51

412

Соц. допр. на терет послодавца

1.665.000,00

538.000,00

2.203.000,00

52

413

Накнаде у натури

340.000,00

–

340.000,00

53

414

Соц. давања запосл.

110.000,00

150.000,00

260.000,00

54

415

Накнаде запосленима

240.000,00

300.000,00

540.000,00

55

416

Награде и ост. посл. расх.

220.000,00

100.000,00

320.000,00

5.587.000,00

1.230.000,00

6.817.000,00

48.000,00

–

48.000,00

56

421

Стални трошкови

57

422

Трошкови путовања

58

423

Услуге по уговору

1.960.000,00

220.000,00

2.180.000,00

59

424

Специјализоване услуге

4.500.000,00

2.600.000,00

7.100.000,00

60

425

Текуће попр.и одржав.

390.000,00

350.000,00

740.000,00

61

426

Материјал

500.000,00

92.000,00

592.000,00

62

482

Порези, казне и таксе

40.000,00

20.000,00

60.000,00

63

511

Зграде и објекти

–

–

–

64

512

Машине и опрема

400.000,00

1.100.000,00

1.500.000,00

25.300.000,00

9.700.000,00

35.000.000,00

УКУПНО – КЦ ЧУКАРИЦА
4219

21.900.000,00

463

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1.3.

9.(7. + 8.)

33

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 950

4218

8
1.500.000,00

32

УКУПНО ОРГАНИ ОПШТИНЕ:
1.2.

7
20.400.000,00

Основно образовање

950

4197
4217

Број 69 – 47

1.4.

Галерија 73
65

411

Плате и додаци запосл.

3.411.000,00

–

3.411.000,00

66

412

Соц. допр. на терет послодавца

611.000,00

–

611.000,00

67

413

Накнаде у натури

130.000,00

–

130.000,00

68

414

Социјална давања зап.

100.000,00

100.000,00

200.000,00

69

415

Накнаде запосленима

70

416

Награде и ост. расх.

71

421

Стални трошкови

72

422

Трошкови путовања

73

423

Услуге по уговору

50.000,00

-

50.000,00

120.000,00

–

120.000,00

1.000.000,00

–

1.000.000,00

30.000,00

–

30.000,00

1.600.000,00

–

1.600.000,00

74

425

Текуће поправ. и одржав.

100.000,00

–

100.000,00

75

426

Материјал

900.000,00

–

900.000,00

Број 69 – 48
1.

2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3.

4

5

6

76

482

Порези, казне и таксе

77

512

Машине и опрема

01
03
04
13

Извори финансирања функције 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Пренета средства

УКУПНО – „ГАЛЕРИЈА 73”

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 – КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
9792

1.5.

620

27. децембар 2012.
7

8

9.(7. + 8.)

10.000,00

–

10.000,00

100.000,00

–

100.000,00

8.162.000,00

100.000,00

8.262.000,00

33.462.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200.000,00
7.500.000,00
2.100.000,00

33.462.000,00
200.000,00
7.500.000,00
2.100.000,00

33.462.000,00

9.800.000,00

43.262.000,00

Развој заједнице
ЈП „Пословни простор
општине Чукарица”
78

411

Плате и додаци запосл.

5.500.000,00

22.820.000,00

28.320.000,00

79

412

Соц. допр. на терет послодавца

–

5.071.000,00

5.071.000,00

80

413

Накнаде у натури

–

30.000,00

30.000,00

81

414

Социјална давања запосл.

4.230.000,00

600.000,00

4.830.000,00

82

415

Накнаде запосленима

83

416

Награде и остали пословни расх.

84

421

Стални трошкови

85

422

Трошкови путовања

86

423

Услуге по уговору

87

424

Специјализоване услуге

88

425

Текуће поправ. и одржав.

89

426

Материјал

90

444

Пратећи трош. задужив.

91

482

ПДВ и остали порези

92

483

Нов. казне и пенали по решењу судова

93

511

Зграде и објекти

94

512

Машине и опрема

01
03
04
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Извори финансирања функције 620:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Пренета средства

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 – ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТ. ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”
УКУПНО СВИ КОРИСНИЦИ

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине врши надзор над наменским коришћењем средстава буџета.
Члан 7.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у
складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком.
Члан 8.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2012. години, а нису извршене у целости у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза
у 2013. години и извршавају се на терет апропријација одобрених овом одлуком.
Извор средстава за финансирање обавеза из претходног
става је извор 13 – „пренета средства”. Финансијским планом корисника буџета ова средства ће се обухватити и распоредити за исте намене, а у оквиру апропријација утврђених овом одлуком.
Члан 9.
У случају да се буџету ГО Чукарица из буџета другог нивоа власти определе актом наменска трансферна средства,
као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење

600.000,00

260.000,00

860.000,00

–

380.000,00

380.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

4.500.000,00

–

70.000,00

70.000,00

2.000.000,00

5.240.000,00

7.240.000,00
2.900.000,00

300.000,00

2.600.000,00

1.000.000,00

6.776.000,00

7.776.000,00

400.000,00

1.800.000,00

2.200.000,00

–

40.000,00

40.000,00

18.100.000,00

2.620.000,00

20.720.000,00

–

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

–

1.443.000,00

1.443.000,00

35.330.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
100.000,00
52.000.000,00
5.000.000,00

35.330.000,00
100.000,00
52.000.000,00
5.000.000,00

35.330.000,00

57.100.000,00

92.430.000,00

590.664.000,00

170.999.620,00

761.663.620,00

за финансије и привреду на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације у финансијским плановима за извршавање расхода по том основу.
Члан 10.
Распоред остварених прихода буџета врши се финансијским планом директног корисника буџета, који доноси
Одељење за финансије и привреду ГО Чукарица. Овим финансијским планом обухваћени су и усвојени финансијски
планови индиректних корисника у делу расподеле буџетских средстава.
Члан 11.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета преносе се корисницима на основу њихових захтева, сразмерно оствареним приходима и у складу са
приоритетима.
Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа одобрене апропријације.
Буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију о њиховом финансирању као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода за тромесечни период.
Члан 13.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

27. децембар 2012.
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Члан 14.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне
приходе у планираном износу, апропријације утврђене из
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 15.
Одељење за финансије и привреду врши контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства на користе законито, наменски и рационално Одељење за финансије и привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника
средстава буџета није постојао правни основ, адекватан износ средстава се враћа у буџет општине.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 24.
тачка 15. Статута градске општине Чукарица („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донела је
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Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници,
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана
24. тачка 16. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10 ) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА”
1. Разрешава се у Управни одбор Културног центра „Чукарица”:
председник:
Драгана Новаковић
чланови:
1. Маријан Вукмировић,
2. Бранко Станковић,
3. Јелена Ђорђијев,
4. Маја Миловановић,
5. Др. Бојан Димитријевић,
6. Никола Бојић,
7. Снежана Полић,
8. Нада Узелац, из реда запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА”
Даје се сагласност на Статут Културног центра „Чукарица”.
Статут Културног центра „Чукарица” усвојио је Управни одбор КЦ „Чукарица” на седници одржаној 26. новембра
2012. године.
Ово одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. на основу члана члана 24. тачка
15. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донела је

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ КУЛТУРНЕ
УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА ’73”
Даје се сагласност на Статут Културне установе „Галерија 73”.
Статут Културне установе „Галерија 73”, усвојио је Управни одбор на седници одржаној 27. августа 2012. године.
Ово одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници,
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), и члана 24. тачка 16. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10 ) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА”
1. Именују се у Управни одбор Културног центра „Чукарица”:
За председника:
Драгана Новаковић
За чланове:
1. Бранко Станковић,
2. Маја Миловановић,
3. Др. Бојан Димитријевић,
4. Снежана Полић,
5. Нада Узелац, из реда запослених.
2. Мандат Управног одбора Културног центра „Чукарица” траје четири године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
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Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 39. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
„ГАЛЕРИЈА ’73”
Разрешава се Бранка Тинтор-Андрић дужности директора Културне установе „Галерија ’73”, на лични захтев.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
Скупштина градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА ’73”
Именује се мр Снежана Лукић, за вршиоца дужности
директора Културне установе „Галерија ’73”, на период од
најдуже једне године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

27. децембар 2012.

Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се Споменка Михаиловић, дипломирани
правник, функције заменика јавног правобраниоца градске
општине Чукарица.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се Божица Вукадиновић Цветковић, дипломирани правник, функције заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), доноси

Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године

РЕШЕЊЕ

Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу чл. 7 и 8. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се Небојша Маринковић, дипломирани
правник, функције заменика јавног правобраниоца градске
општине Чукарица.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Председник
Mилан Стојић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Поставља се Бојан Савић, дипломирани правник, са
положеним правосудним испитом за заменика јавног

27. децембар 2012.
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правобраниоца градске општине Чукарица, на период од
најдуже четири године.
Ово решење објавити у „Службени листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
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БАРАЈЕВО
Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 26. децембра 2012. године, на основу чл. 43. и 63. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007)
и члана 19. Статута градске општине Барајево („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 30/2010) донела је

ОДЛУКУ
Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу чл. 7 и 8. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Поставља се Споменка Михаиловић, дипломирани правник, са положеним правосудним испитом за заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица, на период
од најдуже четири године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштинa градске општине Чукарица на 6. седници
одржаној 26. децембра 2012. године, на основу чл. 7 и 8. Одлуке о јавном правобранилаштву („Службени лист града
Београда”, број 48/08), и члана 24. тачка 20. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Поставља се Божица Вукадиновић Цветковић, дипломирани правник, са положеним правосудним испитом за
заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица, на период од најдуже четири године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-94/2012, 26. децембра 2012. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2012. годину мења се и гласи:
Буџет градске општине Барајево за 2012. годину утврђује
се у износу од 430.906.702,77 динара, а састоји се од:
– примања текуће године у износу од 367.635.000,00 динара – утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања која припадају граду, односно градским општинама у 2012. години,
– трансфера из буџета града Београда у износу од
7.469.377,00 динара,
– трансфера из буџета републике у износу од
19.201.408,00 динара,
– вишка прихода наменског карактера из ранијих година у износу од 15.741.332,00 динара,
– нераспоређеног вишка прихода из претходне године у
износу од 17.659.585,77 динара,
– меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 3.200.000,00 динара,
– издатака у износу од 430.906.702,77 динара.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2012. годину мења се и гласи:
1. Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за загађивање животне средине, посебне накнаде за заштиту и унaпређење животне
средине, годишње накнаде за моторна возила, тракторе и
прикључна возила, закупа пословног простора и дела прихода од пореза на зараде усмеравају се Дирекцији за развој
и изградњу градске општине Барајево, за финансирање програма на који сагласност даје Скупштина градске општине
Барајево.
2. Средства трансфера из буџета града Београда у износу од 7.469.377,00 динара распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 3.202.308,00 користиће се за
уређење атарских путева на територији градске општине
Барајево,
– средства у износу од 1.600.000,00 динара распоређују
се Општинској изборној комисији за покриће трошкова
спровођења избора, заказаних за 6. мај 2012. године за накнаду за рад Општинске изборне комисије,
– средства у износу од 140.554,00 динара распоређују
се Општинској изборној комисији за покриће трошкова
спровођења избора заказаних за 6. мај 2012. године и то за
трошкове штампања и материјалне трошкове,
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– средства у износу од 1.500.000,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за покриће трошкова за извршење решења грађевинске инспекције Управе градске општине Барајево,
– средства у износу од 600.000,00 динара користиће се
за покриће трошкова реализације пројекта „Три храста
лужњака” у Месној заједници „Шиљаковац”,
– средства у износу од 313.515,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево на име покрића дела
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења
брака,
– средства у износу од 113.000,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за покриће трошкова за извршење решења комуналне инспекције Управе градске општине Барајево.
3. Средства трансфера из буџета републике у износу од
19.201.408,00 динара распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 4.200.000,00 динара користиће се
за економско оснаживање породица избеглих и интерно ресељених лица на територији градске општине Барајево кроз
доходовне активности,
– средства у износу од 14.680.000,00 динара користиће се
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање
услова становања набавком грађевинског материјала, породицама избеглих и интерно расељених лица на територији
градске општине Барајево,
– средства у износу од 281.408,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево за покриће трошкова
рада Комисије за повраћај земљишта,
– средства у износу од 15.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи породици Михајловић, интерно расељеним лицима са Косова и Метохије, тренутно
настањеним на територији општине Барајево, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене
ситуације,
– средства у износу од 25.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи Нвогу Милану, избеглици из
Републике Хрватске, тренутно настањеном на територији
општине Барајево, на име помоћи за превазилажење тешке
материјалне и здравствене ситуације.
4. Средства вишка прихода наменског карактера у износу од 15.741.332,00 распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 8.680.000,00 динара распоређују
се Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за покриће трошкова куповине два стана за решавање стамбених проблема станара, који су становали у школским просторијама ОШ „Кнез Сима Марковић” у МЗ Арнајево,
– средства у износу од 4.430.200,00 динара распоређују
се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Барајево за финансирање пројеката намењених побољшању услова становања,
– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање
услова становања набавком грађевинског материјала, породицама интерно расељених лица на територији градске
општине Барајево,
– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање
услова становања набавком грађевинског материјала, избегличким породицама на територији градске општине Барајево,
– средства у износу од 31.132,00 динара распоређују се
Управи градске општине Барајево, а користиће се за покриће трошкова за извршење решења Грађевинске инспекције Управе градске општине Барајево.
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5. Средства из члана 1. ове одлуке у износу од
17.659.585,77 динара представљају неангажовани вишак
прихода из претходне године који се распоређује на следеће
кориснике:
а) Раздео 1, Глава 1.3, функција 130, позиција 29, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од
1.401.690,32 динара;
б) Раздео 1, Глава 1.3, функција 130, позиција 30, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу
од 159.848,46 динара;
в) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 а, економска клсификација 416 – Накнаде за рад ОИК – а, у износу од 150.000,00 динара;
г) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 б, економска класификација 421 – Стални трошкови, у износу од
9.000,00 динара;
д) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 в, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од
153.146,75 динара;
ђ) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 г,
економска класификација 426 – Материјал, у износу од
106.273,68 динара;
е) Раздео 2, Глава 2.1, функција 090, позиција 40, економска класификација 472 – Једнократна помоћ у износу од
500.000,00 динара;
ж) Раздео 2, Глава 2.3, функција 620, позиција 45, економска класификација 451 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима у износу од 3.000.000,00 динара;
з) Раздео 2, Глава 2.5, функција 860, позиција 50, економска класификација 481 – Дотације спортским омладинским
организацијама у износу од 400.000,00 динара;
и) Раздео 3, Глава 3.1, функција 620, позиција 62, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 7.979.626,56 динара;
ј) Раздео 3, Глава 3.1, функција 620, позиција 67, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од
3.800.000,00 динара.
6. Средства од меморандумских ставки за рефундацију
у износу од 3.200.000,00 распоређују се Управи градске
општине Барајево.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2012. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву планирају се средства у висини од 70.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије .
Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2012. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укупном износу од 240.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве доноси председник општине, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије.

27. децембар 2012.
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Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину мења се и гласи:
Примања буџета општине у укупном износу од 430.906.702,77 динара, по врстама, односно економским класификацијама састоје се из:
Ред. број

Економска
класификација

Примања

Одлука о буџету 2012.

1

2

3

1.

321

А

Класични приходи

324,795,785.00

2.

711111

Порез на зараде

182,316,000.00

3.

711147

Порез на земљиште

4.

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

5.

711140

Порез на приходе од непокретности

6.

713120

Порез на имовину

7.

713311

Порез на наслеђе и поклон

8.

713420

Порез на пренос апсолутних права

15,000,000.00

Б

4

5

Неангажовани и наменски вишак прихода из претходне године

33,400,917.77

1,000,000.00
21,000,000.00
5,000,000.00
44,700,000.00
1,600,000.00

9.

714,716,741

Локалне комуналне таксе

21,342,000.00

10.

742251

Административне таксе

1,500,000.00

11.

742351

Приходи органа управе

350,000.00

12.

742152

ПДВ на приход од закупа

117,000.00

13.

743350

Новчане и мандатне казне

14.

741100

Камате

1,100,000.00
3,000,000.00

15.

745151

Мешовити и неодређени приходи

16.

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

17.

733152

Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

18.

733253

100,000.00

4,267,069.00
19,201,408.00

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина
В

3,202,308.00

Наменски приходи

69,510,000.00
45,360,000.00

19.

711111

Порез на зараде

20.

714514

Накнада за путеве

4,000,000.00

21.

714547

Накнада за загађивање животне средине

1,500,000.00

22.

714562

ЕКО накнада

23.

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

24.

742152

25.

771,772

6,000,000.00
12,000,000.00

Приходи од закупа пословног простора
Г

650,000.00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

3,200,000.00

УКУПНО А + Б + В + Г

430,906,702.77

Члан 6.
У члану 6. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину табела којом су утврђени издаци буџета по основним наменама мења се и гласи:
Економска
класификација

Врста расхода

1

2

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000
411

Средства из буџета
3

4

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

136,727,000.00

5,340,000.00

142,067,000.00

Плате и додаци запослених

103,509,760.00

330,800.00

103,840,560.00

18,520,240.00

59,200.00

18,579,440.00

3,200,000.00

5,057,000.00

Социјалани доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

1,857,000.00

415

Накнаде запосленима

3,580,000.00

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

417

Одборнички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

750,000.00

510,000.00

20,011,702.77

128,490,702.77

9,000.00

40,417,000.00

17,347,800.00

1,665,785.07

19,013,585.07

40,067,200.00

17,877,523.02

57,944,723.02

459,394.68

6,785,394.68

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

4,200,000.00

426

Материјал

6,326,000.00

470000
472
480000
481

2,260,000.00
8,000,000.00

40,408,000.00

422

463

3,580,000.00
1,750,000.00

108,479,000.00

Стални трошкови

460000

408,466,702.77

750,000.00

8,000,000.00

421

451

5

50,771,702.77

413

450000

Укупна средства

357,695,000.00

412

420000

Издаци из осталих
извора

130,000.00

130,000.00

4,200,000.00

СУБВЕНЦИЈЕ

63,600,000.00

3,000,000.00

66,600,000.00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

63,600,000.00

3,000,000.00

66,600,000.00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

9,628,000.00

9,628,000.00

Текуће донације другим нивоима власти

9,628,000.00

9,628,000.00

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

26,870,000.00

22,020,000.00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

26,870,000.00

22,020,000.00

48,890,000.00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

12,081,000.00

400,000.00

12,481,000.00

8,915,000.00

400,000.00

9,315,000.00

Дотације невладиним организацијама

48,890,000.00
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1

2

482

27. децембар 2012.
3

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

4

5

1,550,000.00

1,550,000.00

483

Новчанe казнe по решењу суда

686,000.00

686,000.00

484

Накнада штете услед елементарних непогода

930,000.00

930,000.00

РЕЗЕРВЕ

310,000.00

310,000.00

Средства резерве

310,000.00

490000
499
500000
510000

310,000.00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

9,940,000.00

12,500,000.00

22,440,000.00

ОСНОВНА СРЕДСТВА

9,940,000.00

12,500,000.00

22,440,000.00

511

Зграде и грађевински објекти

7,510,000.00

8,680,000.00

16,190,000.00

512

Машине и опрема

2,330,000.00

3,820,000.00

6,150,000.00

515

Софтвер

63,271,702.77

430,906,702.77

100,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ

100,000.00

367,635,000.00

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину мења се и гласи:
Средства буџета у укупном износу од 430.906.702,77 динара распоређују се по корисницима и то :
Раздео

1

Глава

2

Функција

ПозиЕкоција номска
класификација

3

4

Опис

5

6

Приходи из
буџета

Социјални
доприноси

Остали
извори

Вишак
прихода

01

03

07

13

7

8

9

10

Укупни
издаци

11

1
1.1

СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате и додаци функционера

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

24,890,000.00
4,447,000.00

24,890,000.00
4,447,000.00

3

417

Накнаде одборницима, члановима Већа и радних тела

8,000,000.00

8,000,000.00

4

423

Репрезентација

350,000.00

350,000.00

5

423

Трошкови одржавања седница, пријема

372,800.00

372,800.00

6

423

Трошкови обележавања Славе и дана општине

100,000.00

100,000.00

7

423

Услуге по уговору

1,300,000.00

1,300,000.00

8

423

Услуге штампања и „Барајевски гласник”

800,000.00

800,000.00

9

481

Дотације политичким странкама

910,000.00

910,000.00

10

481

Дотације невладиним организацијама, удружењима
грађана

1,800,000.00

1,800,000.00

11

483

Новчанe казнe по решењу суда

500,000.00

500,000.00

12

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

930,000.00

930,000.00

13

499

Средства сталне резерве

70,000.00

70,000.00

14

499

Средства текуће резерве

240,000.00

240,000.00

Приходи из буџета

44,709,800.00

44,709,800.00

Укупно за Главу 1.1 функције 110

44,709,800.00

44,709,800.00

3,145,000.00

3,145,000.00

563,000.00

563,000.00

Извори финансирања за главу 1.1 функције 110:
01
1.2

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
110

Извршни и законодавни органи
15

411

Плате и додаци запослених

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17

415

Накнаде за запослене( превоз)

80,000.00

80,000.00

18

422

Трошкови путовања

30,000.00

30,000.00

19

426

Материјал

30,000.00

30,000.00

20

512

Опрема

30,000.00

30,000.00

Приходи из буџета

3,878,000.00

3,878,000.00

Укупно за Главу 1.2 функције 110

3,878,000.00

3,878,000.00

Извори финансирања за главу 1.2 функције 110 :
01
1.3

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
21

411

Плате и додаци запослених

65,479,000.00

65,479,000.00

22

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11,721,000.00

11,721,000.00

23

413

Накнаде у натури

24

414

Социјална давања запосленима

1,500,000.00 3,200,000.00

4,700,000.00

25

415

Накнаде за запослене (превоз)

3,000,000.00

3,000,000.00

26

416

Награде, бонуси и остали расходи

27

421

Стални трошкови

650,000.00

650,000.00

360,000.00

360,000.00

9,800,000.00

9,800,000.00

27. децембар 2012.
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8

9

10

100,000.00

11

28

422

Трошкови путовања

100,000.00

29

423

Услуге по уговору

30

424

Специјализоване услуге

2,000,000.00

281,408.00

159,848.46

2,441,256.46

31

424

Специјализоване услуге – ова апропријација користиће
се за
– извршење решења грађевинске инспекције у износу од
1.931.132,00 динара
– извршење решења комуналне инспекције у износу од
1.113.000,00 динара

1,400,000.00

1,613,000.00

31,132.00

3,044,132.00

11,000,000.00

1,401,690.32

12,401,690.32

32

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

3,000,000.00

33

426

Материјал

5,500,000.00

3,000,000.00

34

482

Порези и обавезне таксе

1,500,000.00

1,500,000.00

35

511

Зграде и грађевински објекти

5,000,000.00

5,000,000.00

36

512

Машине и опрема

2,200,000.00

37

515

Софтвери

293,515.00

5,793,515.00

20,000.00

2,220,000.00

100,000.00

100,000.00

Извори финансирања за главу 1.3 функције 130:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Остали извори

13

Вишак прихода
Укупно за Главу 1.3 функције 130

1.4

124,310,000.00

124,310,000.00
3,200,000.00

3,200,000.00
2,207,923.00

124,310,000.00 3,200,000.00

2,207,923.00
1,592,670.78

1,592,670.78

2,207,923.00

1,592,670.78

131,310,593.78

1,600,000.00

150,000.00

1,750,000.00

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
37 а

416

Накнаде за рад ОИК-а

37 б

421

Стални трошкови

37 в

423

Услуге по уговору

37 г

426

Материјал

9,000.00

9,000.00

80,948.00

153,146.75

234,094.75

59,606.00

106,273.68

165,879.68

Извори финансирања за главу 1.4 функције 160:
07

Остали извори

13

Вишак прихода

1,740,554.00

Укупно за Главу 1.4 функције 160
1.5

180

1,740,554.00

1,740,554.00
418,420.43

418,420.43

418,420.43

2,158,974.43

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА
ВЛАСТИ
37 д

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

128,000.00

128,000.00

Извори финансирања за главу 1.5 функције 180:
01

Приходи из буџета

128,000.00

128,000.00

Укупно за Главу 1.5 функције 180

128,000.00

128,000.00

Укупно за раздео 1

173,025,800.00 3,200,000.00

3,948,477.00

2,011,091.21

182,185,368.21

2
2.1

90

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ
38

423

Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових
пратиоца

500,000.00

500,000.00

39

424

Специјализоване услуге (Локални акциони план за
Роме)

90,000.00

90,000.00

40

472

Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за:
– једнократне помоћи материјално и здравствено угроженим грађанима у износу од 2.300.000,00 динара
– стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, породицама избеглих и породицама ИР лица на
територији ГО Барајево у износу од 17.280.000,00 динара
– средства у износу од 4.200.000,00 динара користиће се
за економско оснаживање породица избеглих и ИР лица
на територији ГО Барајево кроз доходовне активности,
– средства у износу од 15.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи породици Михајловић ИР
лицима са Косова и Метохије
– средства у износу од 25.000,00 динара користиће се за
исплату новчане помоћи Нвогу Милану, избеглици из
Републике Хрватске,за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације

40 а

426

Материјал

46,000.00

46,000.00

41

472

Трошкови сахране нн лица

70,000.00

70,000.00

1,800,000.00

18,920,000.00

3,100,000.00

23,820,000.00

Извори финансирања за главу 2.1 функције 090 :
01

Приходи из буџета

07

Остали извори

13

Вишак прихода
Укупно за главу 2.1 функције 090

2.2

473

2,506,000.00

2,506,000.00
18,920,000.00

2,506,000.00

18,920,000.00

18,920,000.00
3,100,000.00

3,100,000.00

3,100,000.00

24,526,000.00

ТУРИЗАМ И ПОЉОПРИВРЕДА
42

423

Туризам

200,000.00

43

424

Пољопривреда

700,000.00

200,000.00
3,202,308.00

3,902,308.00
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Извори финансирања за главу 2.2 функције 473 :
01

Приходи из буџета

07

Остали извори
Укупно за главу 2.2 функције 473

2.3

620

900,000.00
900,000.00

900,000.00
3,202,308.00

3,202,308.00

3,202,308.00

4,102,308.00

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
44

424

Специјализоване услуге

45

451

Текуће субвенције ЈКП „10. октобар”

46

451

Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”

17,000,000.00

17,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

14,000,000.00

8,000,000.00
14,000,000.00

Извори финасирања за главу 2.3 функције 620 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за главу 2.3 функције 620

2.4

630

36,000,000.00

36,000,000.00

36,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

39,000,000.00

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
47

451

Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”

34,000,000.00

34,000,000.00

Приходи из буџета

34,000,000.00

34,000,000.00

Укупно за главу 2.4 функције 630

34,000,000.00

34,000,000.00

Извори финансирања за главу 2.4 функције 630 :
01
2.5

860

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРА
48

451

Субвенције Центру за културу

10,600,000.00

10,600,000.00

49

481

Дотације спортском савезу Барајево Ова апропријација
користиће се за финансирање :
– школског спорта у износу од 1.000.000,00 динара
– осталих програмских активности у износу од
2.200.000,00 динара

3,200,000.00

3,200,000.00

50

481

Дотације спортским организацијама и рекреативни
спорт

1,800,000.00

51

481

Дотације организацијама – Ова апропријација користиће се за финансирање :
– КУД „Вранић” у износу од 320.000,00 динара
– ФА „Шумадија” у износу од 200.000,00 динара

520,000.00

520,000.00

51 а

481

Дотације верским заједницама

685,000.00

685,000.00

400,000.00

2,200,000.00

Извори финансирања за главу 2.5 функције 860 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за главу 2.5 функције 860

2.6

950

16,805,000.00

16,805,000.00

16,805,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

17,205,000.00

ОБРАЗОВАЊЕ
52

463

Трансфери школама

53

472

Накнаде из буџета за образовање

9,500,000.00

9,500,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

53а

424

342,200.00

342,200.00

Приходи из буџета

34,842,200.00

34,842,200.00

Укупно за главу 2.6 функције 950

34,842,200.00

Специјализоване услуге
Извори финансирања за главу 2.6 функције 950 :

01

Укупно за раздео 2
3

3.1

125,053,200.00

34,842,200.00
22,122,308.00

6,500,000.00

153,675,508.00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО
620

Стамбени развој и развој заједнице
54

411

Плате и додаци запослених

9,995,760.00

9,995,760.00

55

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,789,240.00

1,789,240.00

56

413

Накнаде у натури

100,000.00

100,000.00

57

414

Социјална давања запосленима

357,000.00

357,000.00

58

415

Накнаде за запослене

500,000.00

500,000.00

59

416

Награде, бонуси и остали расходи

150,000.00

150,000.00

60

421

Стални трошкови

30,408,000.00

30,408,000.00

61

423

Услуге по уговору

2,625,000.00

62

424

Специјализоване услуге

63

425

Текуће поправке и одржавање

64

426

Материјал

65

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом

66

511

Зграде и грађевински објекти

67

512

Машине и опрема

18,125,000.00

2,625,000.00
12,409,826.56

30,534,826.56

1,100,000.00

1,100,000.00

500,000.00

500,000.00

50,000.00

50,000.00

2,510,000.00

8,680,000.00

11,190,000.00

100,000.00

3,800,000.00

3,900,000.00

Извори финансирања за главу 3.1 функције 620 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

24,889,826.56

68,310,000.00

24,889,826.56

93,199,826.56

Укупно за раздео 3

68,310,000.00

24,889,826.56

93,199,826.56

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

68,310,000.00
24,889,826.56

Укупно за главу 3.1 функције 620
4
4.1

68,310,000.00

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
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68

421

Стални трошкови

200,000.00

200,000.00

69

423

Услуге по уговору

100,000.00

30,000.00

130,000.00

70

424

Специјализоване услуге

410,000.00

180,000.00

590,000.00

71

425

Текуће поправке и одржавање зграде

100,000.00

72

426

Материјал

250,000.00

250,000.00

73

483

Новчане казне по решењу суда

186,000.00

186,000.00

74

411

Плате и додаци запослених

75

412

Социјални доприноси на терет послодавца

100,000.00

330,800.00

330,800.00

59,200.00

59,200.00

Извори финансирања за главу 4.1 функције 160 :
01

Приходи из буџета

1,246,000.00

600,000.00

1,846,000.00

Укупно за главу 4.1 функције 160

1,246,000.00

600,000.00

1,846,000.00

1,246,000.00

600,000.00

Укупно за раздео 4
Укупно раздели 1+2+3+4

1,846,000.00

367,635,000.00 3,200,000.00 26,670,785.00 33,400,917.77

430,906,702.77

367,635,000.00

367,635,000.00

Извори финансирања укупно
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Остали извори

13

Вишак прихода
УКУПНО

3,200,000.00

3,200,000.00
26,670,785.00

26,670,785.00
33,400,917.77

33,400,917.77

367,635,000.00 3,200,000.00 26,670,785.00 33,400,917.77

430,906,702.77

Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од
дана доношења.
Скупштина општине Барајево
Број 06-32/ 2012-20, 26. децембра 2012. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 27. децембра 2012. године, на основу 52. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 22. става 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац” из
Обреновца („Службени лист града Београда”, бр. 26/06 и 55/12), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 26/06 и 55/12) и члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 26/06 и 55/12), по прибављеном мишљењу Већа градске општине
Обреновац на седници одржаној 27. децембра 2012. године, донео је

ЗА КЉУЧ А К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту:
Закључак („Службени лист града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 46/12 и 51/12), у
тачци 2. речи: „до 31. децембра 2012. године” замењују се речима: „до 31. марта 2013. године”.
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/116, 27. децембра 2012. године
Председник
Мирослав Чучковић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна

Страна
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава од стране индиректних корисника буџета града Београда на рачун
извршења буџета града Београда – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Врачар за 2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Врачар за
2013. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења
има општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменице секретарке
Скупштине градске општине Врачар – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланица сталних радних
тела Скупштине градске општине Врачар – – – – –
Решење о избору чланице и члана сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар – – –
Решење о престанку функције заменика јавног
правобраниоца градске општине Врачар – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика директора Народног универзитета „Божидар Аџија” – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
Установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора
Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о буџету градске општине Земун за 2013.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању закупнина за пословни
простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о успостављању сарадње између градске
општине Земун и општине Зубин Поток, са Косова
и Метохије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге и избору новог члана Комисије–
Решење о разрешењу члана Комисије за родну
равноправност и избору новог члана Комисије – –
ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата
Скупштине градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата
Скупштине градске општине Палилула

одборника
––––––
одборника
––––––

3
7
15
15
15

Одлука о буџету градске општине Палилула за
2013. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању закупнина за пословни
простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о успостављању сарадње градске општине Палилула и општине Пећ – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Зорану Недићу
због поднете оставке – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка дужности
директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар
општине Палилула” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење
пословним простором „Пословни центар општине
Палилула” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30
39
42
43
43

43

43

16
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16
16
16
17
17
17

17
27
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ЧУКАРИЦА
Одлука о буџету градске општине Чукарица за
2013. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности на Статут Културног центра „Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија ’73” – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица” – – –
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица” – – –
Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија ’73” – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73” – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица– – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица– – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица– – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица– – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица– – – – – – – –

44
49
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БАРАЈЕВО
Одлука о ребалансу буџета градске општине Барајево за 2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – –

51

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –

57
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