
ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембрa 2011. године, на основу члана 43. став 
1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о ло-
калној 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 и 44/10) 
донела

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2012. 

ГОДИНУ 

Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине 

Врачар у 2012. години утврђују се у износу од 529.238.000,00 
динара.

Додатни приходи и примања корисника буџетских сред-
става утврђују се у износу од 14.130.000,00 динара.

Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке 

састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о оби-
му средстава за вршење послова града и градских општина 
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2012. години. 

Члан 3.
Планирана средства за потрошњу градске општине 

Врачар за 2012. 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 2012. години, предвиђена су за следеће намене:

– 377.400.000,00 динара – Обим средстава за општу пот-
рошњу;

– 151.838.000,00 динара – Обим средстава за наменску 
потрошњу.

529.238.000,00 динара

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 надле-
жан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу, у складу 
са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10).

У случају да корисник буџетских средстава оствари на-
менски и сопствени приход у већем износу од планираног, 
орган управе надлежан за финансије по захтеву тог ко-
рисника може да увећа одобрене апропријације за изврша-
вање расхода и издатака из тих прихода у складу са чланом 
5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10 и 101/10).

Члан 5.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар 

за 2012. годину повећава се за:
– пренете неутрошене наменске трансфере од гра-

да и републике из 2011. и ранијих година у износу од 
9.571.453,21 динара;

– пренета неутрошена средства текућих трансфера од 
физичких и правних лица (донацијe) из 2011. и ранијих го-
дина у износу од 11.425.288,63 динара;

– пренета неутрошена средства распоређеног суфицита 
из 2010. и ранијих година у износу од 9.014.073,79 динара;

– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 
2011. и ранијих година у износу од 26.368.064,48 динара;

Средства из става 1. овог члана распоређују се за исте 
намене зa које су и била распоређена или добијена у прет-
ходним годинама.

Члан 6.
Део наменских средстава из члана 3. став 1. алинеја 2. 

ове Одлуке у износу од 151.838.000,00 динара од закупа, 
користиће се у складу са Законом о финансирању локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11) 
и Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду, односно градским општинама у 2012. го-
дини, за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:

– 6.964.500,00 динара – Текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2012. године;

– 4.200.000,00 динара – Зграде и грађевински објекти – 
распоређени приход од закупа из 2012. године;

– 15.050.000,00 динара – Машине и опрема – распоређе-
ни приход од закупа из 2012. године за унапређење образо-
вања на Врачару;

– 2.973.210,00 динара – Машине и опрема – распоређени 
приход од закупа из 2012. године;
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– 7.674.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2012. године за уређење 
зелених површина и паркова;

– 7.402.290,00 динара – Текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2012. године за уређење 
улица и тргова на Врачару;

– 69.364.000,00 динара – 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”;

– 5.510.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2012. године за уређење 
школа и предшколских објеката;

– 2.500.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2012. године – рампе за 
стварање услова особама са инвалидитетом за несметано 
кретање и приступ;

– 29.000.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање 
– распоређени приход од закупа из 2012. године – ЈП „По-
словни простор Врачар”;

– 1.120.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени 
приход од закупа из 2012. године – ЈП „Пословни простор 
Врачар”;

– 80.000,00 динара – Нематеријална имовина – распо-
ређени приход од закупа из 2012. 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 пред-
седник/председница градске општине Врачар на предлог 
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.

Члан 8.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 6.146.000,00 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 апроприја-
ције 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 начелни-
ка/начелнице Управе градске општине Врачар доноси одлу-
ку 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 максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђе-
ног чланом 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему.

Члан 10.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име 

одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације 

за расход чији се износ умањује, односно преусмеравању 
средстава унутар програма у износу до 10% вредности ап-
ропријације чија се средства умањују, доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелни-
ка/начелнице Управе градске општине Врачар.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције 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 вр-
шење задатака и послова из свог делокруга рада, руково-
дећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу 
одобрених средстава.

Корисници буџетских средстава могу користити сред-
ства 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, обаве-
зан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из 
тих других извора.

Члан 12.
Директни корисник буџетских средстава може да пре-

узима обавезе и врши плаћање до висине издатака који су 
планирани овом одлуком и тромесечним плановима.

Директни корисник буџетских средстава може преузети 
обавезу која се може пренети у наредну фискалну годину, 
под условом да је у текућој фискалној години обезбеђен цео 
износ за измирење обавеза у оквиру квота прописаних за 
текућу годину.

Члан 13.
Функционер/функционерка директног корисника 

буџетских средстава одговоран је за преузимање обаве-
за, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим руководи и из-
давање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају 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.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне 
приходе, апропријације утврђене из тих прихода неће се из-
вршавати на терет средстава буџета.

Члан 15.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средста-

ва предвиђених одлуком или су у супротности са Законом 
о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџе-
та. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 16. 
Директни и индиректни корисници буџетских сред-

става који остваре уштеде у трошењу средстава буџета 
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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 уштеда из става 1. овог члана не 
могу се исплатити у износу већем од износа потребног за 
исплату једног месечног платног фонда директног и ин-
директног корисника буџетских средстава, и то на крају 
буџетске године.

Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобра-
вањем преусмеравања апропријација на име одређених 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у 
корист апропријације економске класификације 416 – На-
граде запосленима и остали посебни расходи, о чему одлу-
чује председник градске општине Врачар, на предлог наче-
лника/начелнице Управе градске општине Врачар.

Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
за 2011. годину на терет капитала, сразмерно делу средста-
ва 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 пропи-
сима 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 2012. 
годину.

За јавну набавку изнад износа средстава од 331.000,00 
динара наручилац захтева банкарску гаранцију у поступку 
јавне набавке.

Члан 19.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице 

овлашћено за управљање ликвидним средствима (готови-
ном) 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 спро-
вођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима.

Члан 21.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да ре-

довно 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 пред-
седник/председница градске општине Врачар да може извр-
шити 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 67 – Накнаде из 
буџета и економска класификација 481, позиција 68 – До-
тације 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 и 101/10), пласи-
рају се код пословних банака у депозит по 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 2012. 

ГОДИНЕ

Приходи
Извор 
фин.

Економска 
клас.

ВРСТА ПРИХОДА ПЛАН 
I-ХII 2012.

1 2 3 4
01 711 Порез на зараде 169,975,000.00 
01 713 Порез на имовину 115,000,000.00 
01 741 Камате 28,000,000.00 
01 742 Општинске административне таксе 2,300,000.00 
01 742 Приходи које својом делатношћу остварују 

општински органи
350,000.00 

01 742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закуп-
нину

43,475,000.00 

01 743 Приходи од новчаних казни 800,000.00 
01 743 Приходи од мандатних казни 500,000.00 
01 745 Остали приходи у корист нивоа општина 17,000,000.00 
    I Укупно текући приходи 377,400,000.00 

01 742 Приходи од давања у закуп објеката 151,838,000.00 
    II Укупно наменски приходи 151,838,000.00 
    III Укупни текући приходи буџета са намен-

ским приходима (I+II)
529,238,000.00 

15 321 Пренети неутрошени наменски трансфери 
од града и Републике из 2011. и ранијих 
година

9,571,453.21 

15 321 Пренета неутрошена средства текућих 
трансфера од физичких и правних лица 
(донације) из 2011. и ранијих година

11,425,288.63 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног 
суфицита из 2010. и ранијих година

9,014,073.79 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног 
закупа из 2011. и ранијих година

26,368,064.48 

    IV Укупно пренета средства 56,378,880.11 
    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕД-

СТВА (III+IV)
585,616,880.11 

    V Додатни приходи – рефундације и други 
приходи и примања

14,130,000.00 

    УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 599,746,880.11 
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Издаци
Е.к. Опис Укупан обим средстава 

из буџета у 2012. години
Издаци из додатних 

прихода органа 
у 2012. години 

УКУПНО 2012.

1 2 3 4 5(3+4)
41 Расходи за запослене 224,660,455.48 200,000.00 224,860,455.48 

411 Плате и додаци запослених 176,857,990.00   176,857,990.00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 31,663,010.00   31,663,010.00 
413 Накнаде у натури 6,720,000.00 20,000.00 6,740,000.00 
414 Социјална давања запосленима 1,302,455.48 100,000.00 1,402,455.48 
415 Накнаде за запослене 3,830,000.00 60,000.00 3,890,000.00 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,287,000.00 20,000.00 4,307,000.00 
42 Коришћење услуга и робе 237,029,300.27 13,330,000.00 250,359,300.27 

421 Стални трошкови 31,650,500.00 12,370,000.00 44,020,500.00 
422 Трошкови путовања 680,000.00 90,000.00 770,000.00 
423 Услуге по уговору 32,132,932.21 662,000.00 32,794,932.21 
424 Специјализоване услуге 4,550,000.00   4,550,000.00 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 161,537,986.98 40,000.00 161,577,986.98 
426 Материјал 6,477,881.08 168,000.00 6,645,881.08 
44 Отплата домаћих камата 145,000.00   145,000.00 

441 Отплата домаћих камата 145,000.00   145,000.00 
46 Трансфери осталим нивоима власти 11,566,925.43   11,566,925.43 

463 Трансфери осталим нивоима власти 11,566,925.43   11,566,925.43 
47 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16,597,770.90   16,597,770.90 

472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800,000.00   800,000.00 
472 Накнаде из буџета у случају смрти 200,000.00   200,000.00 
472 Накнаде из буџета за образовање 912,570.90   912,570.90 
472 Накнаде из буџета 14,685,200.00   14,685,200.00 
48 Остали расходи 54,462,644.52 600,000.00 55,062,644.52 

481 Дотације невладиним организацијама 3,676,590.00   3,676,590.00 
481 Дотације политичким странкама 668,054.52   668,054.52 
482 Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ 49,418,000.00 600,000.00 50,018,000.00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 700,000.00   700,000.00 
49 Резерве 11,648,997.37   11,648,997.37 

499 Стална резерва 3,509,460.28   3,509,460.28 
499 Текућа резерва 8,139,537.09   8,139,537.09 
51 Основна средства 29,505,786.14   29,505,786.14 

511 Зграде и грађевински објекти 8,885,683.68   8,885,683.68 
512 Машине и опрема 20,510,102.46   20,510,102.46 
515 Нематеријална имовина 110,000.00   110,000.00 

  УКУПНО 585,616,880.11 14,130,000.00 599,746,880.11 

Члан 26.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за извршење буџета градске 

општине Врачар за 2012. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/на-

челнице Управе градске општине Врачар.
Члан 27. 

Корисници буџетских средстава који 31. децембра 2011. године на рачуну имају неутрошених буџетских средстава из 
2011. године, дужни су да најкасније до 31. јануара 2012. године ова средства врате у буџет.

Члан 28.
Примљени депозити у 2011. години враћаће се у 2012. 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 сле-

деће кориснике и то:
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2012. ГОДИНЕ
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I-XII 2012. 
године

Издаци из до-
датних прихо-
да органа I-XII 

2012. године

Укупни расходи 
I-XII 2012. 

године

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)
1 1         СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ФУНКЦИОНЕРИ
     

    110       Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови      
      1 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59,084,000.00   59,084,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)

      2 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,576,036.00   10,576,036.00 
      3 01 413 Накнаде у натури 1,500,000.00   1,500,000.00 
      4 01 414 Социјална давања запосленима 133,455.48   133,455.48 
      5 01 415 Накнаде трошкова за запослене 850,000.00   850,000.00 
      6 01 416 Средства за остале посебне расходе – накнаде за изабрана лица која нису у сталном 

радном односу
620,000.00   620,000.00 

      7 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 81,000.00   81,000.00 
      8 01 422 Трошкови путовања 200,000.00   200,000.00 
      9 01 423 Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за: прославу општинске славе, 

протокол, репрезентацију и друге услуге по уговору)
1,155,000.00   1,155,000.00 

      10 01 426 Материјал 1,038,000.00   1,038,000.00 
            Извори финансирања за функцију 110      
        01   Приходи из буџета 75,237,491.48   75,237,491.48 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за функцију 110 75,237,491.48   75,237,491.48 
            Извори финансирања за Раздео 1      
        01   Приходи из буџета 75,237,491.48   75,237,491.48 
        04   Сопствени приходи      
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 75,237,491.48   75,237,491.48 
2 1         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      
    410       Општи економски и комерцијални послови по питању рада 

и остали послови
     

      11 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 100,943,990.00   100,943,990.00 
      12 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,068,974.00   18,068,974.00 
      13 01 413 Накнаде у натури 4,700,000.00   4,700,000.00 
      14 01 414 Социјална давања запосленима 1,119,000.00   1,119,000.00 
      15 01 415 Накнаде трошкова за запослене 2,400,000.00   2,400,000.00 
      16 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 716,000.00   716,000.00 
      17 01 421 Стални трошкови 27,290,500.00   27,290,500.00 
      18 04 421 Стални трошкови   1,100,000.00 1,100,000.00 
      19 01 422 Трошкови путовања 380,000.00   380,000.00 
      20 01 423 Услуге по уговору 18,245,734.00   18,245,734.00 
      21 01 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 
      22 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход 

од закупа из 2012. године
6,964,500.00   6,964,500.00 

      23 01 426 Материјал 4,648,000.00   4,648,000.00 
      24 01 441 Отплата домаћих камата 145,000.00   145,000.00 
      25 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 170,000.00   170,000.00 
      26 01 511 Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2012. године 4,200,000.00   4,200,000.00 
      27 13 511 Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2009. године 4,685,683.68   4,685,683.68 
      28 01 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године за унапређење 

образовања на Врачару
15,050,000.00   15,050,000.00 

      29 01 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године 2,973,210.00   2,973,210.00 
      30 15 512 Машине и опрема – текући добровољни трансфер (донација) у 2011. години за по-

бољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања 
школских објеката

920,177.76   920,177.76 

            Извори финансирања за функцију 410      
        01   Приходи из буџета 208,064,908.00   208,064,908.00 
        04   Сопствени приходи   1,100,000.00 1,100,000.00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,685,683.68   4,685,683.68 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 920,177.76   920,177.76 
            Укупно за функцију 410 213,670,769.44 1,100,000.00 214,770,769.44 
    411       Општи економски и комерцијални послови      
      31 15 422 Трошкови путовања – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2010. 

години
20,000.00   20,000.00 

      32 01 423 Услуге по уговору 2,184,466.00   2,184,466.00 
      33 15 423 Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2010. години 28,076.00   28,076.00 
      34 15 423 Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) из 2011. и ранијих 

година за младе лидере са Врачара
381,170.00   381,170.00 

      35 15 423 Услуге по уговору – пренети трансфер од града за реализацију пројекта „еШКОЛА” 851,358.32   851,358.32 
      36 13 423 Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог пребивалишта 

односно боравишта – распоређени суфицит из 2008. године
37,000.00   37,000.00 

      37 15 424 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 

      38 01 425 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 

      39 01 425 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)

      40 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године за те-
куће 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 

      41 01 425 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 

      42 01 425 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 

      43 13 425 Текуће поправке и одржавање –распоређени суфицит из 2010. године 5,007,613.51   5,007,613.51 
      44 15 425 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 

      45 15 425 Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2011. го-
дини за реализацију пројекта заштите и унапређења животне средине и побољшања 
услова живота становника Врачара

382,972.50   382,972.50 

      46 15 425 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

4,604,944.87   4,604,944.87 

      47 13 425 Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару – распоређени 
приход од закупа из 2009. године

712,729.76   712,729.76 

      48 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године за 
уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару

194,056.90   194,056.90 

      49 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

260,496.79   260,496.79 

      50 15 425 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 

      51 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године 19,779,263.39   19,779,263.39 
      52 15 426 Материјал – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године на име 

надокнаде за загађивање животне средине
48,169.08   48,169.08 

      53 15 426 Материјал – матичари – текући наменски трансфер од града у 2011. години 79,188.00   79,188.00 
      54 01 463 Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање 9,000,000.00   9,000,000.00 
      55 15 463 Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу улице 

Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске
1,500,000.00   1,500,000.00 

      56 15 463 Трансфер за реализацију пројекта побољшања квалитета образовања, услова бо-
равка у школама на Врачару и одржавања школских објеката – текући добровољни 
трансфер (донација) у 2011. години

77,800.71   77,800.71 

      57 15 463 Пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта ''е ШКОЛА'' 129,124.72   129,124.72 
      58 13 463 Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару – распоређени суфицит 

из 2010. године
860,000.00   860,000.00 

            Извори финансирања за функцију 411      
        01   Приходи из буџета 103,634,756.00   103,634,756.00 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 26,851,160.35   26,851,160.35 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 14,524,804.20   14,524,804.20 
            Укупно за функцију 411 145,010,720.55   145,010,720.55 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
      59 01 423 Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским сениоркама и сенио-

рима”
4,369,000.00   4,369,000.00 

      60 15 423 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”

2,381,127.89   2,381,127.89 

      61 15 426 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 

      62 15 472 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2011. 
години за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар

352,860.00   352,860.00 

      63 15 472 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2011. 
години за награђивање врачарских ученика

372,000.00   372,000.00 

      64 15 472 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

187,710.90   187,710.90 

      65 01 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800,000.00   800,000.00 
      66 01 472 Накнаде из буџета у случају смрти 200,000.00   200,000.00 
      67 01 472 Накнаде из буџета 14,685,200.00   14,685,200.00 
      68 01 481 Дотације невладиним организацијама 3,676,590.00   3,676,590.00 
      69 01 481 Дотације политичким странкама (0,1%) 668,054.52   668,054.52 
      70 01 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 700,000.00   700,000.00 
      71 01 499 Стална резерва 400,000.00   400,000.00 
      72 13 499 Пренета средства сталне резерве из ранијих година 3,109,460.28   3,109,460.28 
      73 01 499 Текућа резерва 6,146,000.00   6,146,000.00 
      74 15 499 Текућа резерва – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године 

на име надокнаде за загађивање животне средине 
1,978,922.09   1,978,922.09 

      75 15 499 Текућа резерва – пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта 
„еШКОЛА”

14,615.00   14,615.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)

            Извори финансирања за функцију 160      
        01   Приходи из буџета 31,644,844.52   31,644,844.52 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,109,460.28   3,109,460.28 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 5,551,759.88   5,551,759.88 
            Укупно за функцију 160 40,306,064.68   40,306,064.68 
    620       ЈП „Пословни простор Врачар”      
            Развој заједнице      
      76 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,830,000.00   16,830,000.00 
      77 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,018,000.00   3,018,000.00 
      78 01 413 Накнаде у натури 520,000.00   520,000.00 
      79 04 413 Накнаде у натури   20,000.00 20,000.00 
      80 01 414 Социјална давања запосленима 50,000.00   50,000.00 
      81 04 414 Социјална давања запосленима   100,000.00 100,000.00 
      82 01 415 Накнаде трошкова за запослене 580,000.00   580,000.00 
      83 04 415 Накнаде трошкова за запослене   60,000.00 60,000.00 
      84 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,870,000.00   2,870,000.00 
      85 04 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   20,000.00 20,000.00 
      86 01 421 Стални трошкови 4,360,000.00   4,360,000.00 
      87 04 421 Стални трошкови   11,270,000.00 11,270,000.00 
      88 01 422 Трошкови путовања 80,000.00   80,000.00 
      89 04 422 Трошкови путовања   90,000.00 90,000.00 
      90 01 423 Услуге по уговору 2,500,000.00   2,500,000.00 
      91 04 423 Услуге по уговору   662,000.00 662,000.00 
      92 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године 29,000,000.00   29,000,000.00 
      93 04 425 Текуће поправке и одржавање   40,000.00 40,000.00 
      94 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године 259,119.26   259,119.26 
      95 01 426 Материјал 400,000.00   400,000.00 
      96 04 426 Материјал   168,000.00 168,000.00 
      97 01 482 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 43,475,000.00   43,475,000.00 
      98 01 482 ПДВ на закуп 5,273,000.00   5,273,000.00 
      99 04 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину   250,000.00 250,000.00 
      100 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 500,000.00   500,000.00 
      101 04 482 Порези, обавезне таксе и казне   350,000.00 350,000.00 
      102 01 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године 1,120,000.00   1,120,000.00 
      103 13 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2011. године 446,714.70   446,714.70 
      104 01 515 Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године 80,000.00   80,000.00 
      105 13 515 Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2011. године 30,000.00   30,000.00 
            Извори финансирања за функцију 620      
        01   Приходи из буџета 110,656,000.00   110,656,000.00 
        04   Сопствени приходи   13,030,000.00 13,030,000.00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 735,833.96   735,833.96 
            Укупно за функцију 620 111,391,833.96 13,030,000.00 124,421,833.96 
            Извори финансирања за раздео 2      
        01   Приходи из буџета 454,000,508.52   454,000,508.52 
        04   Сопствени приходи 0.00 14,130,000.00 14,130,000.00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35,382,138.27   35,382,138.27 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 20,996,741.84   20,996,741.84 
            Укупно за раздео 2 510,379,388.63 14,130,000.00 524,509,388.63 
            Укупно извори финансирања      
        01   Приходи из буџета 529,238,000.00   529,238,000.00 
        04   Сопствени приходи   14,130,000.00 14,130,000.00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35,382,138.27   35,382,138.27 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 20,996,741.84   20,996,741.84 
            Укупни издаци 585,616,880.11 14,130,000.00 599,746,880.11 

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се 

од 1. јануара 2012. године.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/2, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.



Број 56 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2011.

Скупштина градске општине Врачар, на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. године, на основу члана 32. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/2007), члана 77. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010), и члана 15. Ста-
тута градске општине Врачар, („Службени лист града Бео-
града”, бр. 45/08, 17/2010 и 44/2010), а у складу са одредбама 
Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 
на територији града Београда („Службени лист града Бео-
града”, број 37/2011) донела је

ОДЛУКУ 
О ДРЖАЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
Овом одлуком одређују се места и простори у којима се 

могу држати кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, мес-
та и начини извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и 
мачака на јавне површине, на територији градске општине 
Врачар (у даљем тексту: општина) с обзиром на чињеницу 
да територија општине обухвата искључиво градско језгро. 

Члан 2.
Кућни љубимци у смислу ове одлуке су животиње које 

се држе ради дружења, а то су искључиво пси и мачке. 

Члан 3.
Држалац кућног љубимца у смислу ове одлуке је свако 

физичко лице које је као власник односно држалац (у даљем 
тексту: држалац) одговорно за живот, заштиту здравља и 
добробит кућног љубимца. 

Члан 4.
Држалац кућног љубимца обавезан је да држи кућног 

љубимца на начин којим не угрожава његову добробит, да 
му обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну 
исхрану, одговарајуће хигијенско-санитарне услове просто-
ра у ком борави и здравствену заштиту у складу са законом 
којим се уређује добробит животиња.

Члан 5.
Сагласно члану 7. став 1. Одлуке о држању домаћих жи-

вотиња и кућних љубимаца на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 37/2011) (у даљем 
тексту: градска одлука), на подручју градске општине Вра-
чар не могу се држати копитари, папкари, живина и кунићи 
односно друге домаће животиње, те оне не потпадају под 
одредбе ове одлуке. 

Члан 6.
Пси и мачке, у складу са одредбама ове одлуке, могу се 

држати у следећим просторима: 
– стану у стамбеној згради, дворишту стамбене зграде, 

породичној кући, дворишту породичне куће, заједничком 
дворишту породичне куће, дворишту са већим бројем по-
родичних кућа. 

– забрањено је држање паса и мачака и остављање истих 
без надзора држаоца на балкону, тераси и лођи која припа-
да стану односно породичној кући. 

Члан 7.
Двориште у смислу одредаба ове одлуке је преостали 

део грађевинске парцеле ограђен или неограђен, који при-
пада стамбеној згради, односно породичној кући. 

Двориште из става 1. овог члана које се налази уз по-
вршину јавне намене и површину у јавном коришћењу, а у 
коме се држи кућни љубимац, мора бити ограђено. 

Члан 8.
Изузетно, пси и мачке се могу држати и у заједничким 

просторијама стамбене зграде (перионица, просторија за 
сушење рубља, просторија за рад органа управљања згра-
дом, просторија за смештај опреме за текуће одржавање 
зграде) по претходно прибављеној сагласности свих влас-
ника станова и посебних делова зграде, на начин којим се 
обезбеђује њихова добробит, у складу са законом којим се 
уређује добробит животиња. 

Дозвољено је увођење пса и мачке у лифт стамбене згра-
де уколико је празан. Приликом коришћења лифта, степе-
ништа и ходника стамбене зграде, пас мора бити на повоцу 
под непосредном контролом држаоца. 

Члан 9.
Пси се могу држати у дворишту стамбене зграде, дво-

ришту породичне куће, заједничком дворишту породичне 
куће и у дворишту са већим бројем породичних кућа у по-
себном објекту, по претходно прибављеној сагласности 
свих власника станова и посебних делова стамбене зграде, 
сувласника породичне куће односно сагласности свих влас-
ника породичних кућа. 

Објекат из става 1. овог члана за држање паса, мора бити 
удаљен најмање 5 m од најближе стамбене зграде или по-
словног објекта на суседној парцели, односно кућа у дво-
ришту са већим бројем породичних кућа. 

Члан 10.
Улазна капија дворишта стамбене зграде, дворишта по-

родичне куће, заједничког дворишта породичне куће и дво-
ришта са већим бројем породичних кућа у коме се држи 
пас, мора бити видно означена таблом са цртежом и натпи-
сом који указује на присуство пса. 

Члан 11.
Површина јавне намене и површине у јавном ко-

ришћењу (у даљем тексту: јавне површине), у смислу од-
редаба ове одлуке су: јавне саобраћајне површине, јавне 
зелене површине, површине око објеката јавне намене и не-
изграђено грађевинско земљиште намењено за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина и по-
вршине које планским документом нису одређене као повр-
шине јавне намене, а доступне су већем броју грађана, као 
што су изграђене и уређене саобраћајне и зелене површине 
унутар и између блокова зграда, између зграда, унутар от-
ворених тржних центара, колонаде, пасажи, пролази и сл. 

Члан 12.
На јавне површине могу се изводити пси који су вакци-

нисани против беснила и трајно обележени у складу са за-
коном којим се уређује ветеринарство. 

На јавне површине могу се изводити мачке које су вак-
цинисане против беснила у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство. 

Члан 13.
Држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавну 

површину, дужан је да пса изводи на повоцу. 
Држалац животиње, као и лице које изводи пса, сноси 

пуну одговорност за његово понашање на јавној површини. 
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Члан 14.
Пас се може пуштати са повоца да се слободно креће 

само у парку и на другој јавној зеленој површини и то: 
– у времену од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана, у 

периоду летњег рачунања времена, односно, у времену од 
20.00 сати до 10.00 сати следећег дана, у периоду зимског ра-
чунања времена; 

– у непосредној близини школа (до 200 метара), времен-
ски периоди из алинеје 1. става 1. овог члана, ограничавају 
се до 7 сати следећег дана, без обзира на период рачунања 
времена, осим за време школског распуста и нерадних дана. 

Забрањено је пуштати пса са повоца да се слободно креће 
у делу парка и друге јавне зелене површине, у којем се налази 
уређено дечје игралиште, као и у делу под цветним засадом. 

Члан 15.
У парку и на другој јавној зеленој површини, може се од-

редити површина за неограничено слободно кретање паса 
која треба да буде ограђена (у даљем тексту: парк за псе). 

Члан 16.
Забрањено је, у парку за псе: 
– уводити кује у терању и болесне псе; 
– коришћење ових површина од стране професионал-

них тренера паса за обављање обуке паса; 
– уношење стаклене амбалаже; 
– уношење и остављање хране; 
– шишање и четкање паса. 
Забрањено је шишање и четкање паса на јавним повр-

шинама. 
Члан 17.

Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било 
који начин испрља јавну површину, држалац животиње, 
односно лице које изводи пса или мачку, обавезан је да 
испрљану површину без одлагања очисти. 

Ако држалац кућног љубимца не очисти испрљану по-
вршину без одлагања, примењује се казнена одредба из чла-
на 21. ове одлуке.

Члан 18.
Забрањено је уводити псе и мачке у: 
1) објекте које користе органи државне управе и локалне 

самоуправе; 
2) објекте и просторије за здравствену заштиту грађана; 
3) објекте и просторије у којима се обавља васпитно-об-

разовна делатност и обезбеђује смештај, боравак и исхрана 
деце, ученика и студената; 

4) објекте за производњу, контролу и промет лекова; 
5) објекте за производњу, смештај и промет животних 

намирница; 
6) верске објекте. 
Власници, односно корисници осталих објеката у јав-

ном коришћењу, истичу на видном месту обавештење о 
слободном увођењу, односно забрани увођења паса и мача-
ка у објекат. 

Члан 19.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона 

јединица управе општине надлежна за комуналне послове. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлу-

ке врши организациона јединица управе општине надлеж-
на за послове комуналне инспекције. 

Држалац кућног љубимца дужан је да комуналном ин-
спектору омогући неометано вршење послова, омогући 
приступ објектима и кућним љубимцима, стави на увид сва 
потребна документа и у остављеном року достави потребне 
податке и поступи по налогу. 

Члан 20.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспек-

цијског надзора: 
– нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање 

мера за отклањање недостатака; 
– да наложи уклањање, односно измештање кућног љу-

бимца или објекта за смештај када се они држе противно 
одлуци (а не постоји могућност да се њихово држање ускла-
ди са одлуком) или држалац не отклони решењем инспек-
тора утврђене недостатке; 

– да предузме друге мере у складу са законом и важећим 
прописима града и ове одлуке (изриче и наплаћује новчану 
казну на лицу места у складу са одредбама ове одлуке, под-
носи захтев за покретање прекршајног поступка и др.). 

Члан 21.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако: 
1. поступа супротно забрани из члана 6. ове одлуке; 
2. држи пса или мачку у заједничким просторијама 

стамбене зграде без претходно прибављене сагласности 
свих власника станова и посебних делова зграде предвиђе-
не чланом 8. став 1. ове одлуке; 

3. поступа супротно одредби члана 8. став 2. ове одлуке; 
4. није прибавио сагласност свих власника станова и посеб-

них делова стамбене зграде, сувласника породичне куће, односно 
сагласности свих власника породичних кућа (члан 9. став 1); 

5. објекат у коме држи пса није прописно удаљен од 
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели, односно кућа у дворишту са већим бројем поро-
дичних кућа (члан 9. став 2); 

6. поступа супротно одредби члана 10. ове одлуке; 
7. изводи пса на јавну површину без повоца (члан 13. 

став 1); 
8. пушта пса са повоца да се слободно креће у парку и на 

другој јавној зеленој површини супротно одредбама члана 
14. ове одлуке; 

9. поступа супротно забрани из члана 14. ове одлуке; 
10. поступа супротно забрани из члана 16. став 1. и 2. 

ове одлуке; 
11. испрљану површину не очисти без одлагања (став 1. 

члана 17); 
12. уводи псе и мачке у објекте из става 1. члана 18. ове 

одлуке; 
13. не омогући комуналном инспектору вршење послова, 

односно приступ објектима и кућним љубимцима, не стави 
стави на увид сва потребна документа и у остављеном року 
не достави потребне податке и не поступи по налогу (члан 19. 
став 3). 

Члан 22.
Новчану казну из претходног члана, на лицу места 

наплаћује комунални инспектор. 
Члан 23.

На догађаје и ситуације који нису предвиђени и детаљ-
није регулисани овом Одлуком, сходно ће се примењивати 
одредбе градске одлуке о држању домаћих животиња и кућ-
них љубимаца на територији града Београда („Службени 
лист града Београда”, број 37/2011).

Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Врачар

Број 96-73/2011-VIII/4, 27. децембра 2011. године
Председница

Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 15. став 1. та-
чка 10. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Разрешава се Влада Крстивојевић дужности заменика 
члана Изборне комисије градске општине Врачар у сталном 
саставу са 26. децембром 2011. године, због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/6, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној дана 27. децембра 2011. године, на основу члана 14. став 
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 15. став 1. 
тачка 10. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Именује се Вујо Грујић за заменика члана Изборне ко-
мисије градске општине Врачар у сталном саставу испред 
одборничке групе Напред Србијо – Нова Србија. 

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/7, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 20. став 1. За-
кона 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 51. став 1. Статута Народног уни-
верзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. 
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 
13) Статута градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОД-

НОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Разрешава се Јелена Дурчевски чланства у Управном 
одбору Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 27. де-
цембром 2011. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-1, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 20. став 1. За-
кона 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 51. став 1. Статута Народног уни-
верзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. 
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 
13) Статута градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОД-

НОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Разрешава се Урош Ивановић чланства у Управном 
одбору Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 27. де-
цембром 2011. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-2, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 20. став 1. За-
кона 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 33. Статута Народног универзитета 
„Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. године, 
броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 01-1029/2 
од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 13) Стату-
та градске општине Врачар („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОД-

НОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Именује се Гордана Михић за члана Управног одбора 
Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 27. децембром 
2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-3, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 20. став 1. За-
кона 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 33. Статута Народног универзитета 
„Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. године, 
броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 01-1029/2 
од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 13) Стату-
та градске општине Врачар („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОД-

НОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”
1. Именује се Марко Ковачевић за члана Управног одбо-

ра Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 27. децем-
бром 2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-4, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 22. став 1. За-
кона 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 51. став 1. Статута Народног уни-
верзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. 
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 
13) Статута градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”
1. Разрешава се Горан Вишњић функције председни-

ка Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар 
Аџија”, са 27. децембром 2011. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар

Број 96-73/2011-VIII/II-5, 27. децембра 2011. године
Председница

Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 22. став 1. За-
кона 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 51. став 1. Статута Народног уни-
верзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. 
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 
13) Статута градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-
РА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Именује се Рамона Ручнов за председника Надзор-
ног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 27. 

децембром 2011. године.
2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-6, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар je, на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. 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 31. Статута Центра за фи-
зичку културу „Врачар”, број 213 од 2. јула 1997. године, 
број 591/1 oд 22. септембра 2005. године и број 1113 од 10. 
септембра 2008. године и члана 15. став 1. тачка 13) Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРA 

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВРАЧАР”

1. Разрешава се Вељко Радуновић чланства у Управном 
одбору Центра за физичку културу „Врачар”, са 27. децем-
бром 2011. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-7, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. 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 31. Статута Центра за фи-
зичку културу „Врачар”, број 213 од 2. јула 1997. године, 
број 591/1 oд 22. септембра 2005. године и број 1113 од 10. 
септембра 2008. године и члана 15. став 1. тачка 13) Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕН-

ТРA ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВРАЧАР”

1. Именује се Слободан Благојевић за члана Управног 
одбора Центра за физичку културу „Врачар”, са 27. децем-
бром 2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-8, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. године, на основу члана 12. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 12. став 2. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор Врачар” („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 21/97, 14/00, 22/02, 28/06 и 15/11), члана 13. 
став 3. Статута Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар” Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 7/03, 9/07 и 34/11) и члана 15. став 1. 
тачка 13) Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕД-
СЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОС-

ТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД
1. Разрешава се Милан Дукић функције председника Уп-

равног одбора Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар” Београд, са 27. де-
цембром 2011. године.

2. Разрешава се Зоран Дујак функције заменика председ-
ника Управног одбора Јавног предузећа за управљање по-
словним простором „Пословни простор Врачар” Београд, 
са 27. децембром 2011. године.

3. Разрешавају се чланства у Управном одбору Јавног 
предузећа за управљање пословним простором „Пословни 
простор Врачар” Београд, са 27. децембром 2011. године:

– Слободан Благојевић,
– Дејан Чикара и 
– Петар Гњеч.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-9, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. године, на основу члана 12. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 12. став 2. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор Врачар” („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 21/97, 14/00, 22/02, 28/06 и 15/11), члана 13. 
став 3. Статута Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар” Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 7/03, 9/07 и 34/11) и члана 15. став 1. 
тачка 13) Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРА-
ВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ВРАЧАР” БЕОГРАД
1. Именује се Андреј Ђујић за председника Управног 

одбора Јавног предузећа за управљање пословним просто-
ром „Пословни простор Врачар” Београд, са 27. децембром 
2011. године.

2. Именују се за чланове Управног одбора Јавног преду-
зећа за управљање пословним простором „Пословни прос-
тор Врачар” Београд, са 27. децембром 2011. године:

– Ивана Булат,
– Никола Ђурковић и 
– Вељко Радуновић.
3. Именовање се врши на период од четири године. 
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-10, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. године, на основу члана 12. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 12. став 2. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор Врачар” („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 21/97, 14/00, 22/02, 28/06 и 15/11), члана 13. 
став 3. Статута Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар– Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 7/03, 9/07 и 34/11) и члана 15. став 1. 
тачка 13) Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ВРАЧАР” БЕОГРАД
1. Именује се Наташа Петровић за заменика председни-

ка Управног одбора Јавног предузећа за управљање послов-
ним простором „Пословни простор Врачар” Београд, са 27. 
децембром 2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-11, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 
27. децембра 2011. године, на основу члана 22. 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 13. Одлуке о оснивању установе Рекреативно-
образовни центар „Врачар” („Службени лист града Београда”, 
бр. 17/10 и 44/10), члана 39. Статута установе Рекреативно-об-
разовни центар „Врачар”, Београд, број 1. од 20. маја 2010. го-
дине 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 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТА-
НОВЕ РЕКРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРА-

ЧАР”, БЕОГРАД
1. Разрешава се Тамара Шереш чланства у Надзорном 

одбору установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, 
Београд, са 27. децембром 2011. године.
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2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-12, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 27. децембра 2011. 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 ус-
танове Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/10 и 44/10), члана 
30. Статута установе Рекреативно-образовни центар „Вра-
чар”, 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 и 44/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТА-
НОВЕ РЕКРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ВРА-

ЧАР”, БЕОГРАД 

1. Именује се Тамара Шереш за члана Управног одбора 
установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд, 
са 27. децембром 2011. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-73/2011-VIII/II-13, 27. децембра 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 26. децембра 2011. године, на основу члана 43. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10 и 101/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 19. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2012. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 

општине Звездара за 2012. годину састоје се од:

I Укупни приходи и примања  636,721,298
Буџетска средства 578,631,000
Сопствени приходи 10,465,500
Донације 1,693,168
Примања од задуживања 43,904,998
Неутрошена средства из претходне године  2,026,632 
II Укупни расходи и издаци 636,721,298
Текући буџетски расходи и издаци 624,562,630
Расходи из сопствених прихода 10,465,500
Донације 1,693,168
III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Буџет за 2012. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара 636,721,298
2) издатака у износу од динара 636,721,298
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 291.000 динара и користе се у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 1.000.000 динара. 
Средства из става 1. овог члана користе се за непланира-

не сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.

Члан 5.
Приходи буџета градске општине Звездара за 2012. го-

дину у укупном износу од 636.721.298 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска
класифик.

Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 2,026,632
711 Порез на земљиште 0.00
711 Порез на доходак грађана (8,63% остварених на 

општини)
244,339,000

713 Порез на имовину (45 % наплаћених на општини) 200,000,000
741 Приходи од камата 4,000,000
742 Општинске административне таксе (100 % наплаћ. на 

општини) 
2,000,000

742 Приходи органа 0.00
743 Приходи од мандатних казни и казни у управном 

поступку
6,000,000

745 Мешовити и неодређени приходи 2,000,000
742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ-ом ( 

63%)
107,092,000

711 Самодопринос 0.00
  II Укупан обим средстава 565,431,000

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 13,200,000
732 Текуће донације од међународних организација у 

корист нивоа општине
1,693,168

745 Сопствени приходи индиректних корисника 10,465,500
911 Примања од домаћих задуживања 43,904,998

III Свега 69,263,666
УКУПНО I+II+III 636,721,298
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Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у слeдећим износима:

Екон.
класификација 

Опис Средства 
из буџета

Издаци из додатних 
прихода органа 

Укупни расходи 
у 2012.години

41 Расходи за запослене 260,466,000 5,013,668 265,479,668
411 Плате и додаци запослених 197,343,000 2,412,636 199,755,636
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35,294,000 453,532 35,747,532
413 Накнаде у натури ( превоз ) 7,580,000 0 7,580,000
414 Социјална давања запосленима 9,100,000 825,000 9,925,000
415 Накнаде за запослене 179,000 451,000 630,000
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 10,970,000 871,500 11,841,500

42 Коришћење робе и услуга 143,878,600 6,340,000 150,218,600
421 Стални трошкови 46,699,000 2,921,000 49,620,000
422 Трошкови путовања и превоз деце 12,250,000 50,000 12,300,000
423 Услуге по уговору 38,745,600 999,000 39,744,600
424 Специјализоване услуге 6,700,000 1,090,000 7,790,000
425 Текуће поправке и одржавања 31,334,000 820,000 32,154,000
426 Материјал 8,150,000 460,000 8,610,000

44 Отплата камата 12,188,000 200,000 12,388,000
441 Отплата камата домаћим пословним банкама 12,188,000 200,000 12,388,000

46 Донације ,дотације и трансфери 67,774,400 1,110,000 68,884,400
463 Текући трансфер 3,000,000 1,110,000 4,110,000
465 Остале дотације и трансфери 64,774,400 0 64,774,400

51 Основна средства 48,266,000 44,614,998 92,880,998
511 Зграде и грађевински објекти 37,966,000 44,604,998 82,570,998
512 Машине и опрема 10,300,000 10,000 10,310,000
515 Остала основна средства 0 0 0

47 Права из социјалног осигурања 13,600,000 86,632 13,686,632
471 Трошкови смештаја деце са посебним потребама 2,200,000 0 2,200,000
472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 11,400,000 86,632 11,486,632

48 Остали расходи 30,007,000 725,000 30,732,000
481 Дотације невладиним организацијама: 3,675,000 0 3,675,000
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 26,332,000 725,000 27,057,000

4821 Порез на додату вредност 25,832,000 325,000 26,157,000
4822 Остали порези из групе 482 350,000 300,000 650,000
4831 Новчане казне по решењу суда 150,000 100,000 250,000

61 Отплата главнице 1,160,000 0 1,160,000
611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 1,160,000 0 1,160,000

49 Резерва 1,291,000 0 1,291,000
499 Стална резерва** 291,000 0 291,000
499 Текућа резерва*** 1,000,000 0 1,000,000

  УКУПНИ РАСХОДИ 578,631,000 58,090,298 636,721,298
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класификацији као и ближим на-

менама – позицијама износе:
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Звездара и одговоран је за извршење ове од-
луке.

Члан 9.
У случају да један ниво власти својим актом определи 

наменска трансферна средства, 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 извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 10.
Стална буџетска резерва планира се као посебна апро-

пријација за финансирање расхода у отклањању последица 
ванредних околности у износу највише до 0,5 % укупних 
прихода за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
доноси председник градске општине. 

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске ре-
зерве доставља се Скупштини градске општине уз завршни 
рачун буџета.

Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве опредељују се највише 

до 1,5 % укупних прихода и примања за буџетску годину, а 
трошиће се на основу Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве која доноси председник градске општине 
на предлог Одељења за финансије и привреду .

Средства текуће буџетске резерве користиће се за наме-
не које нису планиране или за намене које су планиране али 
у недовољном обиму.

Члан 12.
Председник градске општине Звездара може донети од-

луку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода 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 доноси одлуку да се износ апропријације 
који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску 
резерву и може се користити за намене које нису предвиђе-
не буџетом или за намене за које средства нису предвиђена 
у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не 
може бити већи од износа разлике између буџетом одобре-
них средстава текуће буџетске резерве и максимално мо-
гућег износа средстава текуће буџетске резерве утвеђеног 
чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 13.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена 

средства из буџета и сопствене приходе користе законито, 
наменски за извршавање послова и задатака из свог де-
локруга, а према распореду средстава из члана 7. одлуке.

Члан 14.
Ако се у току године приходи смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Члан 15.
Распоред остварених прихода буџета врши се тромесеч-

ним плановима за извршење буџета које доноси Одељење за 
финанасије и привреду Градске општине Звездара. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесеч-
ни или неки други период одреди Одељење за финансије 
и привреду, а сразмерно планираним средствима у буџету 
као и ликвидним могућностима буџета. 

Члан 16.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-

ма у 2011. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2012. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 17.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског ко-
ришћења средстава распоређених корисницима буџета.

Корисници буџетских средстава обавезни су да троме-
сечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе 
Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од ис-
тека периода.

Одељење за финансије и привреду је обавезно да два 
пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шесто-
месечног и деветомесечног периода, информише председ-
ника градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 3. 
овог члана председник градске општине усваја и доставља 
извештај Скупштини општине. 

Члан 18.
Расходи распоређени у разделу 1. глава 1.1. ЈП „Послов-

ни простор Звездара” и глава 1.2. Месне заједнице Звезда-
ра извршавају се преко подрачуна индиректних корисника 
који су отворени код Управе за трезор.

Корисници из става 1. овог члана, који одређени расход 
извршавају из средстава буџета и из других извора, обавез-
ни су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора. 

Члан 19.
Распоред и коришћење средства у 2012. године вршиће 

се по посебном акту (програм, решење, закључак) који до-
носи председник градске општине за извршене апроприја-
ције према наменама у оквиру следећих раздела:

– раздео 1. глава 1. функција 110, економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама – друштве-
ним организацијама 

– раздео 1. глава 1. функција 090, економска класифика-
ција 472 – Помоћ појединцима, породици и установама 

економска класификација 472 – Помоћ и унапређење 
животног стандарда ромске популације

економска класификација 472 – Финансирање хумани-
тарних програма и активности
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– раздео 1. глава 2.1. функција 810, економска класифи-
кација 472 – Накнаде из буџета за спорт

– раздео 1. глава 2.1. функција 820, економска класифи-
кација 472 – Накнаде из буџета за културу 

– раздео 1. глава 2.1. функција 950, економска класифи-
кација 472 – Накнаде из буџета ученицима и студентима за 
одлазак на стручно усавршавање и такмичење.

Члан 20.
У буџетској 2012. години обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-
ним и појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета градске општине, 
вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије. 

Члан 21.
Директи и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
за 2011. годину, на терет капитала, сразмерно делу средста-
ва обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу 
донација. 

Члан 22.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни 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 2012. 
годину. 

Члан 23.
Градска општина Звездара се може задуживати узи-

мањем кредита.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупшти-

на градске општине по претходно прибављеном мишљењу 
Министарсва финанасија Републике Србије и сагласности 
Градоначелника града Београда, а све у складу са одредбама 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС” бр. 61/05 и 
107/09). 

Члан 24.
Приходи од закупа пословног простора остварени до 

износа од 81.160.000 динара трошиће се по Програму град-
ске општине за намене предвиђене законом. 

Члан 25.
Процењена пренета средства из претходне године у из-

носу од 2.026.632 динара користиће се у складу са преузе-
тим уговорним обавезама и према распореду из одлуке.

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2012. године. 

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-17, 26. децембра 2011. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 26. децембра 2011. године на основу чл. 13. и 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 
и 15/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске 
општине Звездара I број 020-45 од 13. новембра 2008. годи-
не, ХI 020-25 од 23. новембра 2009. године, XI број 020-20 од 
18. јуна 2010. године, XI број 011-1-12 од 14. октобра 2011. 
године и XI број 011-1-16 од 30. новембра 2011. године у та-
чки 1. врши се измена, и то:

– Разрешава се досадашњи члан Будимир Ивановић, на 
предлог Демократске странке Србије, за члана Изборне ко-
мисије градске општине Звездара именује се Драган Дими-
триески, на предлог Демократске странке Србије.

– Разрешава се досадашњи заменик члана Јелена Живко-
вић, на предлог Странке Г – 17 плус, за заменика члана Из-
борне комисије градске општине Звездара именује се Сла-
вица Смиљковић, на предлог Странке Г – 17 плус.

Разрешава се досадашњи заменик члана Гала Гаjић, на 
предлог Либерално демократске партије, за заменика чла-
на Изборне комисије градске општине Звездара именује се 
Александра Пауновић, на предлог Либерално демократске 
партије.

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Овo решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-18, 26. децембра 2011. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

ЗЕМУН

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 
73/10), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуп-
рави („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
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2012. ГО-

ДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи 

и издаци буџета градске општине Земун за 2012. годину, 
његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских 
средстава.
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Буџет градске општине Земун за 2012. годину чине: 
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Износ у динарима
Приходи и примања буџета 733.270.965,00
Расходи и издаци буџета 733.270.965,00

Приходи и примања који представљају буџетска сред-
ства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака:

Опис Шифра економске 
класификације

Средства из
буџета

1 2 3
Укупни приходи и примања 719.730.965,00
1. Порези 71 526.133.000,00
1.1. Порез на зараде 711 256.133.000,00
1.3. Порез доходак, добит и капиталне 
добитке - земљиште

711 35.100.000,00

1.4. Порез на имовину 713 234.900.000,00
2. Донације и трансфери 73 8.400.000,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти – 
Комесеријат РС – Колективни центар

733 8.400.000,00

3. Други приходи 74 181.197.965,00
3.1. Камате 741 1.000.000,00
3.2. Приход од давања у закуп 
са ПДВ-ом 101.508.000,00
сопствени приход 
„ЈП Пословни простор” 73.519.965,00

742 175.027.965,00

3.3. Општинске административне таксе 742 2.400.000,00
3.4. Приходи које својом делатношћу оства-
ре органи

742 1.350.000,00

3.5. Приходи од новчаних казни 743 320.000,00
3.6. Приходи од мандатних казни 743 280.000,00
3.7. Остали приходи у корист нивоа 
општине

745 820.000,00

4. Примања од продаје основних средстава 81 4.000.000,00
4.2. Примања од продаје осталих основних 
средстава – откупа станова

813 4.000.000,00

Пренета неутрошена средства из претходне 
године 
(класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)

3 13.540.000,00

Укупни расходи и издаци 733.270.965,00
I. Текући расходи 4 677.320.965,00
1. Расходи за запослене 41 336.048.965,00
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 268.066.922,00
1.2. Социјални доприноси на терет посло-
давца

412 47.999.263,00

1.3. Социјална давања запосленима 414 5.050.000,00
1.4. Накнаде трошкова за запослене 415 13.900.000,00
1.5. Награде запосленима и остали посебни 
расходи

416 1.032.780,00

2. Коришћење робе и услуга 42 199.513.000,00
2.1. Стални трошкови 421 39.603.840,00
2.2. Трошкови путовања 422 2.370.000,00
2.3. Услуге по уговору 423 73.561.360,00
2.4. Специјализоване услуге 424 4.150.000,00
2.5. Текуће поправке и одржавање 425 62.722.800,00
2.6. Материјал 426 17.105.000,00
3.Отплата камата 44 500.000,00
3.1. Отплата домаћих камата 441 500.000,00
4.Трансфери осталим нивоима власти 46 22.850.000,00
4.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 12.650.000,00
4.2. Остале дотације и трансфери 465 10.200.000,00
5.Социјална заштита из буџета 47 48.389.000,00
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 48.389.000,00
6. Остали расходи 48 70.870.000,00
6.1. Донације невладиним организацијама 481 19.400.000,00
6.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 48.970.000,00
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 2.500.000,00

7. Средства резерве 49 2.350.000,00
7.1. Стална резерва 499 350.000,00
7.2. Текућа резерва 499 2.000.000,00
II. Издаци за нефинансијску имовину 5 50.750.000,00
1. Основна средства 51 50.750.000,00
1.1. Зграде и грађевински објекти 511 40.500.000,00
1.2. Машине и опрема 512 10.250.000,00
III. Издаци за отплату главн.и наб. фин. 
имовине

6 2.000.000,00

1. Отплата главнице 61 2.000.000,00

Члан 2.
Буџет градске општине Земун за 2012. годину чине: 

1) текући приходи и примања 562.811.000,00 динара
2) наменски приход од закупа 71.000.000,00 динара
3) додатна средства 85.919.965,00 динара

– сопствена средства 
ЈП „Пословни простор” 73.519.965,00 
– примања од продаје нефинансијске имовине – 
 откуп станова 4.000.000,00
– наменски трасфер републике за повереништво 
 комесаријата за избегла лица – Колективни 
центар 8.400.000,00 

4) процењена неутрошена средства из претходне 
године
– средства из Трезора РС– колективни центар – 
стални трошкови 
– средства из Трезора РС – Повереништво 
Комесаријата за избеглице за побољшање услова 
живота програних и избеглих лица за грађевински 
материјал 
– средства из буџета града Београда 
за посебне намене – за извршење решења грађевин-
ске инспекције 
– средства од продаје нефинансијске имовине – 
откуп станова –
– средства за капитални буџет 

13.540.000,00
240.000,00

6.400.000,00

2.000.000,00

1.900.000,00
3.000.000,00

динара

5) текући расходи и издаци 733.270.965,00 динара

Члан 3.
Оквир за потрошњу утврђен у члану 2. ове одлуке по-

већава се за износ средстава која се пренесу из буџета града 
општини за конкретне намене, на основу акта градоначе-
лника града Београда. 

Оквир за потрошњу утврђен у члану 2. ове одлуке по-
већава се за износ средстава које општина оствари по осно-
ву донације и других трансфера.

Члан 4.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 4. 

ове одлуке садржана су процењена неутрошена средства из 
2011. године, која се преносе у 2012. годину и распоредиће 
се за исте намене за које су била распоређена Одлуком о 
буџету за 2011. годину, у укупном износу 13.540.000,00 ди-
нара, и чине их:

– наменска средства из буџета РС – за сталне трошкове 
колективног центра у износу 240.000,00 динара;

– наменска средства из буџета РС – Повереништво Ко-
месаријата за избеглице за побољшање услова живота про-
граних и избеглих лица за грађевински материјал у износу 
6.400.000,00 динара 

– наменска средства из буџета града – за извршење ре-
шења грађевинске инспекције, у износу 2.000.000,00 динара;

– средства од продаје нефинансијске имовине – откуп 
станова у износу 1.900.000,00 динара.

– средства за капитални буџет у износу 3.000.000,00 ди-
нара.
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Члан 5.
Средства пренета из 2011. године остварена изнад про-

цењених пренетих средстава из члана 4. ове одлуке, до доно-
шења одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Зе-
мун за 2011. годину и одлуке о изменама и допунама Одлуке 
о буџету градске општине Земун за 2012. годину и њиховог 
укључивања у укупан обим средстава, трошиће се на основу 
појединачних решења председника градске општине Земун, 
на основу којих Одељење за финансије отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 6.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 1. ове 

одлуке садржан је и износ средстава од 30.508.000,00 динара, 
од пореза на додату вредност на приход од давања у закуп, 
односно на коришћење непокретности у државној својини.

Члан 7.
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 71.000.000,00 динара (нето закуп).

Наменски приход од давања у закуп пословног просто-
ра остварен у буџету општине, трошиће се за намене пред-
виђене законом, односно за куповину, изградњу, текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржа-
вање опреме.

Расходи и издаци за ове намене планирани су у чл. 10. 
Посебног дела ове одлуке, у Разделу 8, по одговарајућим 
економским и функционалним класификацијама.

Члан 8.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 2. тачка 

3. ове одлуке, садржана су додатна средства у укупном из-
носу од 85.919.965,00 динара, која се састоје од сопствених 
прихода и примања индиректног корисника ЈП „Пословни 
простор Земун” у износу од 73.519.965,00 динара, примања 
од продаје нефинансијске имовине (откуп станова) у изно-
су од 4.000.000,00 динара и наменског трансфера Републике 
за Повереништво комесаријата за избегла лица – колектив-
ни центар у укупном износу од 8.400.000,00 динара.

Расходи и издаци који се финансирају додатним – 
сопственим средствима ЈП „Пословни простор Земун” 

планирани су у члану 10. Посебног дела ове одлуке, у Разде-
лу 6, по економским класификација у оквиру функционалне 
класификације 410, на основу Годишњег програма посло-
вања ЈП „Пословни простор Земун” за 2012. годину, чији је 
саставни део План прихода и расхода. 

Примања градске општине Земун од продаје нефинан-
сијске имовине (откуп станова), усмеравају се за отплату 
главнице и камате кредита узетог за изградњу дела водово-
дне мреже у Угриновцима, и за изградњу комуналне инфра-
структуре, а приказана су у члану 10. ове одлуке, у разделу 7 
по одговарајућим економским и функционалним класифи-
кацијама.

Члан 9.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 2.000.000,00 динара. 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 350.000,00 динара. 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 

733.270.965,00 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 трезо-
ра градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– текући приходи у износу од 633.811.000,00 динара – 
извор финансирања 01;

– сопствени приходи индиретног корисника буџета у 
износу од 73.519.965,00 динара – извор финансирања 04;

– наменски трансфер из трезора Републике у износу 
8.400.000,00 динара – извор финансирања 07;

– примања од продаје нефинансијске имовине - откуп 
станова у износу од 4.000.000,00 динара – извор финанси-
рања 09;

– процењена неутрошена средства из 2011. године која 
се преносе у 2012. годину у износу 13.540.000,00 динара – 
извор финансирања 13.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:



27. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 56 – 25



Број 56 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2011.



27. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 56 – 27



Број 56 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2011.



27. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 56 – 29



Број 56 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2011.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11. 
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 12.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Земун и одговоран је за извршење ове одлуке. 
Председник је одговоран за спровођење фискалне по-

литике и управљање јавном имовином, приходима и при-
мањима и расходима и издацима на начин који је у складу 
са Законом о буџетском систему. 

Члан 13.
Председник градске општине Земун може донети одлу-

ку о промени износа апропријација у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе 
градске општине Земун, може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода у изно-
су до 5% вредности апропријације за расход чији се износ 
умањује. 

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције 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 апро-
пријације 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 максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђе-
ног законом. 

Члан 14.
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 мог-
ли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење 
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апро-
пријације за извршавање расхода по том основу. 
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Члан 15.
Одељење за финансије Управе градске општине 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 16.
Средства текуће буџетске резерве, користиће се на ос-

нову решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
које доноси председник градске општине Земун на предлог 
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе 
градске општине Земун.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које апропријације нису планиране или за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне. 

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријације директних корисника за одређене 
намене и исказују се на конту за чију намену су средства ус-
мерена. 

Члан 17.
Средства сталне буџетске резерве планирана као посебна 

апропријација, користиће се за финансирање расхода и изда-
така градске општине Земун у отклањању последица ванред-
них околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, 
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне боле-
сти, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, од-
носно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Решења о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве доноси председник градске општине Земун, на предлог 
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета Управе 
градске општине Земун. 

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске ре-
зерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун 
буџета.

Члан 18.
Новчана средства буџета градске општине Земун и ди-

ректних и индиректних корисника средстава буџета воде 
се и депонују на Консолидованом рачуну трезора градске 
општине Земун. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезо-
ра градске општине Земун, која преостану по извршењу оба-
веза 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 инвес-
тирати на домаћем финансијском тржишту новца. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора градске општине Земун могу се користити за превре-
мено враћање кредита у циљу смањења обавеза Општине, 
депоновање средстава код Народне банке Србије или код 
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз пола-
гање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења, 
односно могу се инвестирати у хартије од вредности Репу-
блике, хартије од вредности Народне банке Србије, оста-
лим нивоима власти или банкама које дају као залогу одго-
варајуће обезбеђење.

Одлуку о пласману средстава и избору банке доноси 
председник градске општине Земун.

Члан 19.
Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у члану 

10. Раздео 7 – 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 20.
Расходи и издаци распоређени у Посебном делу одлуке 

о буџету члан 10. Раздео 6 – индиректни корисник ЈП „По-
словни простор Земун”, извршавају се преко рачуна инди-
ректног корисника који се воде у Управи за трезор, као под-
рачуни Консолидованог рачуна трезора градске општине 
Земун, у складу са Одлуком о буџету и финансијским пла-
ном индиректног корисника.

Члан 21.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 10. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директних и индиректних корисника буџета по бли-
жим наменама, по одговарајућим економским и функцио-
налним класификацијама и по изворима финансирања. 

Годишњи финансијски план из става 1. овог члана, до-
носи Веће градске општине Земун, за све директне и инди-
ректне кориснике средстава буџета, најкасније у року од 15 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променама апропријација утврђених чл. 10. ове 
одлуке у складу са законом.

Члан 22.
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 извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих дру-
гих извора.

Члан 23.
Руководилац директног, односно индиректног корисни-

ка буџетских средстава, одговоран је за преузимање обаве-
за и њихову верификацију.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, еконо-
мичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 24. 
Одељење за финансије и Интерна контрола буџета непо-

средно врше контролу законитости, рационалности и на-
менског коришћења средстава распоређених директним и 
индиректним корисницима буџетских средстава.

У случају да се контролом утврди да се средства не ко-
ристе законито, наменски и рационално, Одељење за фи-
нансије – Трезор, неће извршити поднете налоге за плаћање 
или захтев за пренос средстава.

Индиректни корисници буџетских средстава дужни су 
да тромесечне извештаје о извршењу финансијских плано-
ва 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 пре-
ко директног корисника достављају надлежним органима 
града и републике.
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Члан 25.
Корисници средстава буџета градске општине Земун од-

говорни су за реализацију програма и планова за које су им 
овом одлуком одобрена средства.

Средства распоређена за финансирање расхода и изда-
така по захтеву корисника, односно програма и планова, 
преносе се кориснику у складу са утврђеним износом апро-
пријација.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију за плаћање, да на захтев Одељења 
за финансије Управе градске општине Земун ставе на увид 
и доставе финансијску документацију и извештаје о утро-
шеним пренетим средствима.

Члан 26.
Председник градске општине Земун може прописати ус-

лове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихо-
да које корисници буџетских средстава остваре својом ак-
тивношћу, односно продајом робе и вршењем услуга. 

Председник градске општине Земун, на предлог 
Одељења за финансије и Интерне контроле буџета, може 
одлучити да део јавних средстава из става 1. овог члана, 
остварених у текућој години, односно неутрошених из ра-
нијих година, представља општи приход буџета у текућој 
години. 

Члан 27.
Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-

зе на терет буџета само до износа апропријације одобрене 
овом одлуком. 

Корисници средстава буџета преузете обавезе на терет 
буџета извршавају у роковима утврђеним Уредбом о ме-
рама за спречавање неблаговременог измиривања новча-
них обавеза јавног сектора према привредним субјектима 
(„Службени гласник РС”, број 80/11).

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком су у супротности са Зако-
ном о буџетском систему и не могу се извршавати на терет 
буџета. 

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2011. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2012. години и извр-
шавају 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 од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод. 

Члан 28. 
Исплата плата запослених у органима градске општи-

не Земун вршиће се према јединственим елементима при-
мењеним 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. 

У случају исплате плата супротно елементима из става 
1. овог члана, обуставља се пренос средстава утврђен овом 
одлуком, на основу акта градоначелника града Београда. 

Члан 29.
У буџетској 2012. години обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-
ним и појединачним колективним уговорима, за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета градске општине 
Земун, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике 
Србије за 2012. годину. 

Члан 30.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена 
средства из буџета и сопствене приходе користе наменски 
за извршавање послова и задатака из свог делокруга рада, 
према распореду средстава из члана 10. ове одлуке, до изно-
са одобреног буџетом за поједине расходе и издатке, у скла-
ду са финансијским планом и одобреним квотама. 

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи 
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то оба-
везе утврђене законским прописима на постојећем нивоу 
и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање органа градске општине Земун. 

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 10. ове 
одлуке, могу користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства остварена, а за наме-
не утврђене овом одлуком. 

Ако индиректни корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе, утврђене у члану 10. ове одлуке, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати 
на терет средстава буџета. 

Члан 31.
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 Упра-
ве 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 32.
Средства распоређена за финансирање расхода и из-

датака 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 доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 33.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да, 

на захтев, Одељења за финансије Управе градске општине 
Земун ставе на увид документацију о њиховом финанси-
рању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и 
извршењу расхода у одређеном временском периоду. 

Члан 34.
Директни и индиректни корисници буџетских сред-

става, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета 
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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 ин-
директног корисника буџетских средстава, и то на крају 
буџетске године. 

Средства остварена од уштеда преусмеравају се у корист 
апропријације економске класификације 416 – награде за-
посленима и остали посебни расходи на терет апроприја-
ције чији се износ умањује, о чему одлучује председник 
градске општине Земун. 

Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава 

радњама у оквиру обављања своје делатности изазове суд-
ски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска 
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
за 2011. годину, на терет капитала, сразмерно делу средста-
ва обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу 
донација. 

Члан 37.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

радова, које закључују директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, морају бити додељени у складу са про-
писима 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 2012. годину.

Члан 38.
Други корисници који користе пословни простор и 

покретне ствари којима управљају директни или инди-
ректни корисници буџета градске општине Земун, плаћају 
настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одр-
жавања, односно закупа, у складу са прописаним крите-
ријумима.

Члан 39.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

градске општине Земун који располажу непокретностима у 
државној својини, дужни су да нeпокретностима распола-
жу у складу са законом.

Члан 40.
Расходи и издаци органа градске општине Земун извр-

шаваће се преко трезора Републике Србије, који ће обавља-
ти контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене 
апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских 
средстава.

Члан 41.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач градска општина Земун, дужни су да у периоду 
који почиње најкасније 15 дана по истеку рока из члана 31. 
Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 

РС”, бр. 46/06 и 111/09), а завршава се до 30. новембра 2012. 
године, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 
2011. годину уплате у буџет градске општине Земун, према 
динамици коју одреде. 

Управни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Члан 42.
Градска општина Земун се може задуживати узимањем 

кредита или емитовањем дугорочних хартија од вредности 
(муниципалних обвезница), које могу куповати домаћа и 
страна правна и физичка лица, у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала. 

Члан 43.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси 

Скупштина градске општине Земун, по претходно приба-
вљеном мишљењу Министарства финансија Републике Ср-
бије и градоначелника града Београда. 

Општина се може задужити у земљи и иностранству, 
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и 
страној валути. 

Члан 44. 
У случају текуће неликвидности која може да настане ус-

лед неуравнотежености кретања у приходима и примањима 
и расходима и издацима буџета градске општине Земун, у 
складу са чланом 21. Одлуке о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода 
који припадају граду, односно градским општинама у 2012. 
години, актом градоначелника града Београда, преко ра-
чуна буџета града, путем позајмице, врши се усклађивање 
утврђеног обима средстава за потрошњу и притицања при-
хода прописаних одлуком града о обиму средстава.

У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин 
утврђен ставом 1. овог члана, председник градске општине 
Земун се може задужити у складу са. Законом о јавном дугу.

Члан 45.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 2012. 
године, сва средства која нису утрошена за финансирање 
расхода у 2011. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету градске општине Земун за 2011. 
годину. 

Члан 46. 
Градска општина Земун је у складу са чланом 23. Одлу-

ке о обиму средстава за вршење послова града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2012. години, у обавези да 
доставља Секретаријату за финансије Градске управе ре-
довне месечне извештеје о оствареним приходима и извр-
шеним расходима за 2012. годину, односно тромесечне из-
вештаје о извршењу обима средстава за капитална улагања 
и извршење наменских прихода буџета.

Члан 47.
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 Зе-
мун извршиће одговарајуће измене ове одлуке. 
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Члан 48. 
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Уп-

рави за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе 
града Београда и објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Члан 49.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1135/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 8. став 1. и 
члана 16. тачка 13. Статута градске општине Земун („Служ-
бени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), 
донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЗЕМУН У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И 
ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

Члан 1.
Скупштина градске општине Земун потврђује да је град-

ска општина Земун члан Сталне конференције градова и 
општина-Савеза градова и општина Србије, са седиштем у 
Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО).

Члан 2.
Скупштина градске општине Земун потврђује да при-

хвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. 
Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.

Члан 3.
Скупштина градске општине Земун потврђује да у скла-

ду са Статутом СКГО, градска општина Земун преузима 
обавезу:

– да активно доприноси остваривању циљева СКГО;
– да учествује, у складу са интересовањем, у активност-

има СКГО;
– да обезбеди да њени представници обављају функцију 

у органу СКГО на коју је изабрана градска општина Земун; 
– да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком 

Скупштине СКГО, утврђену за град Београд; 
– и да обавља друге активности које јој повере Скупшти-

на и Председништво СКГО.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1136/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 16. став 1. 
тачка 4. Статута градске општине Земун („Службени лист 
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ЗЕМУН

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији град-

ске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 
45/09), у члану 5. став 2. брише се и додају се четири нова 
става, која гласе:

„Подручје месне заједнице Батајница чини насељено ме-
сто Батајница. Границе месне заједнице се поклапају са гра-
ницама КО Батајница.

Подручје месне заједнице Угриновци чини насељено 
место Угриновци са насељима Бусије и Грмовац. Границе 
месне заједнице се поклапају са границама КО Угриновци.

Подручје месне заједнице Земун поље чине насеља Зе-
мун поље, Плави хоризонт, 13. мај и Соко Салаш, а почиње 
на југу код предузећа „Рад” циглане (коју обухвата), на 
раскршћу новоформираних улица Батајнички друм 5. део 
и Батајнички друм 4. део, граница иде даље Улицом батај-
нички друм 5. део до раскршћа са Улицом батајнички друм. 
Наставља у смеру југозапада иза предузећа ’БИМ Славија’ у 
дужини од 220 метара. Обухвата круг предузећа ’БИМ Сла-
вија’ и даље наставља у смеру југоистока до изласка на Ули-
цу Батајнички друм 6. део. Наставља паралелно са Улицом 
батајнички друм у смеру ка Земуну, иза предузећа ’Галеника 
Магмасил’ до изласка на Улицу батајнички друм 2. део. Даље 
улицом Насеље Земун поље мала пруга све до раскршћа те 
улице са железничком пругом Београд–Загреб. Граница 
даље прати пругу све до раскрснице пруге и Улице Милана 
Решетара. Наставља Улицом Милана Решетара у смеру запа-
да до краја улице. Ту граница наставља у смеру југа све до 
изласка на ауто-пут Београд–Загреб. Ауто-путем Београд 
– Загреб наставља у смеру Аеродрома све до насеља Соко 
салаш и ту скреће десно, даље наставља ка северу обухва-
тајући десну страну насеља све до тромеђе КО Батајница, 
Земун Поље и Добановци. Граница наставља у смеру северо-
истока (поклапа се са границом катастарске општине), све 
до изласка на раскрсницу ауто-пута Београд – Нови Сад и 
новоформиране улице Батајнички друм 16 део. Наставља 
истим смером (границом КО Земун поље и Батајница) у сме-
ру северо-истока кроз атаре њива све до изласка на Дунав. 

Подручје месне заједнице Нова Галеника чини насеље 
Алтина, КО Земун поље, и насеље Нова Галеника, КО Зе-
мун, а почиње на северу код предузећа ’Рад’, циглане (коју 
не обухвата), на раскршћу новоформираних улица Батај-
нички друм 5. део и Батајнички друм 4. део, границa иде 
даље Улицом батајнички друм 5. део до раскршћа са Улицом 
батајнички друм. Наставља у смеру југозапада иза преду-
зећа ’БИМ Славија’ у дужини од 220 метара. Обухвата круг 
предузећа ’БИМ Славија’ и даље наставља у смеру југоис-
тока до изласка на Улицу батајнички друм 6. део. Наставља 
паралелно са Улицом батајнички друм у смеру ка Земуну 
иза предузећа ’Галеника Магмасил’ до изласка на Батајнич-
ки друм 2. део. Даље Улицом насеље Земун поље, мала пру-
га, све до раскршћа те улице са железничком пругом Бео-
град–Загреб. Граница даље прати пругу све до раскрснице 
пруге и Улице добановачки пут. Даље Улицом добановачки 
пут у смеру истока до раскрснице са ауто-путем за Нови 
Сад. Ауто-путем у смеру Новог Сада до улице Ратарски пут. 
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Улицом Ратарски пут у смеру севера до раскрснице са са-
обраћајницом Т-7. Даље саобраћајницом Т-7 до раскрсни-
це са Улицом цара Душана. Улицом цара Душана у смеру ка 
Батајници, код кућног броја 266 В скреће десно и наставља 
улицом право до изласка на Дунав.” 

Члан 2.
У члану 18. став 6. брише се. 

Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:
„Право предлагања кандидата за члана савета месне 

заједнице имају грађани са подручја месне заједнице, са би-
рачким правом на том подручју.

Кандидате за чланове савета могу предлагати регистро-
ване политичке странке, коалиције регистрованих поли-
тичких странака, као и групе грађана чије изборне листе 
својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу 
за сваког кандидата на изборној листи. Предлагач мора на 
изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од 
укупног броја чланова савета који се бира. 

Оверу потписа грађана врши Управа градске општине.
На поступак кандидовања, спровођења избора, утврђи-

вања резултата избора, као и друге изборне радње које нису 
уређене овом одлуком непосредно се примењују одредбе 
Закона о локалним изборима.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1137/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута градске општи-
не Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – 
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске 
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 38/09, 
39/09, 5/10, 18/10 и 43/11), врши се следећа измена:

а) разрешава се дужности у Изборној комисији градске 
општине Земун у сталном саставу Жељко Винчић, заменик 
члана на предлог СРС;

б) именује се у Изборну комисију градске општине Зе-
мун у сталном саставу за заменика члана Вукман Ракоче-
вић, на предлог СРС.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1142/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 28. став 7. и 
8. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службе-
ни гласник РС”, бр. 97/08 и 53/10) и члана 16. став 1. тачка 
4. Статута градске општине Земун („Службени лист града 
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Констатује се да је Снежани Вукотић престала функ-

ција заменика јавног правобраниоца градске општине Зе-
мун, по сили закона.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1144/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 4. став 1. и 
члана 26. став 3. Одлуке о месним заједницама на терито-
рији градске општине Земун („Службени лист града Бео-
града”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАТАЈНИЦА
1. Даје се сагласност на Статут месне заједнице Батајни-

ца, број 252/2011, који је донео Привремени савет МЗ Батај-
ница на седници одржаној 25. новембра 2011. године.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1138/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 4. став 1. и 
члана 26. став 3. Одлуке о месним заједницама на терито-
рији градске општине Земун („Службени лист града Бео-
града”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ УГРИНОВЦИ
1. Даје се сагласност на Статут месне заједнице Угринов-

ци, број 126/2011, који је донео Привремени савет МЗ Угри-
новци на седници одржаној 2. децембра 2011. године.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1139/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с.р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 4. став 1. и 
члана 26. став 3. Одлуке о месним заједницама на терито-
рији градске општине Земун („Службени лист града Бео-
града”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ГАЛЕНИКА

1. Даје се сагласност на Статут месне заједнице Нова Га-
леника, број 98/2011, који је донео Привремени савет МЗ 
Нова Галеника на седници одржаној 29. новембра 2011. го-
дине.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1140/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 4. став 1. и 
члана 26. став 3. Одлуке о месним заједницама на терито-
рији градске општине Земун („Службени лист града Бео-
града”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЕМУН ПОЉЕ

1. Даје се сагласност на Статут месне заједнице Земун 
поље, број 108/2011, који је донео Привремени савет МЗ Зе-
мун поље на седници одржаној 1. децембра 2011. године.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1141/2011-II/21, 27. децембра 2011. године

Председник 
Зоран Марковић, с. р.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл-
жбени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10) и члана 24. Статута 
градске општине Чукарица („Службени лист града Београ-
да”, број 44/08), Скупштина градске општине Чукарица, на 
26. седници, одржаној 27. децембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2012. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Чукарица за 

2012. годину, примања и издаци буџета општине по основу 

продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кре-
дита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим 
износима, и то:

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

Економска 
класификација

План 
за 2012. годину

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

7+8 660.021.000

1. Текући буџетски приходи 
(1.1. + 1.2)

7 / 01 591.514.000

1.1. Уступљени приходи 7 539.299.000
– Порез на доходак грађана 711 339.299.000
– Порез на имовину 713 200.000.000
– Порез на наслеђе и поклон 713 0
1.2. Изворни приходи 7 52.215.000
– Приходи од камата 7411 3.000.000
– Приходи од закупа пословног простора 
(са ПДВ)

7421 42.615.000

– Општинске административне 
таксе

7422 2.000.000

– Приходи органа 7423 4.000.000
– Новчане казне 743351 400.000
– Мандатне казне 743353 200.000
2. Сопствени приходи корисника 
буџета

742 61.207.000

3. Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода

770 7.300.000

4. Примања од продаје нефинансијске 
имовине

8 0

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

4 + 5 700.761.243

1. Текући расходи 4 632.255.800
– Расходи за запослене 41 321.060.000
– Коришћење роба и услуга 42 223.021.800
– Трансфери осталим нивоима власти 463 36.300.000
– Остале дотације и трансфери 465 4.000.000
– Издаци за социјалну заштиту 47 11.640.000
– Остали расходи 44, 48, 49 36.234.000
2. Капитални расходи – издаци за нефинансијс-
ку имовину

5 68.505.443

III Буџетски суфицит 
– дефицит I - II

- 40.740.243

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV Примања по основу продаје финансијске 
имовине

92 0

V Примања од задуживања 91 0
VI Неутрошена средства из претходних 
година

321 40.740.243

VII Издаци за отплату главнице 61 0
VIII Издаци за набавку финансијске 
имовине

62 0

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

40.740.243

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 непла-

ниране 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 одлу-
чује председник ГО Чукарица.
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Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета ГО Чукарица за 2012. годину увећани за пренета средства износе укупно 

700.761.243,00 динара и по врсти (економској класификацији), изворима и намени, утврђени су у следећим износима:

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Екон.
клас.

Опис Из буџета
(извори 01)

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

Укупни приходи
у 2012. год.

1 2 3 4 5(3+4)
311/321 Пренета средства за класичну потрошњу (13) - 40.740.243,00 40.740.243,00

Приходи за класичну потрошњу 522.599.000,00 68.507.000,00 591.106.000,00
711 Порез на доходак од грађана (01) – део за класичну потрошњу 301.999.000,00 - 301.999.000,00
713 Порез на имовину (01) 200.000.000,00 - 200.000.000,00
733 Наменски текући трансфери од других нивоа власти (07) - - -
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) 11.000.000,00 - 11.000.000,00 
742 Општинске административне таксе (01) 2.000.000,00 - 2.000.000,00 
742 Приходи које својом делатношћу остваре органи и корисници буџета (01 и 04) 4.000.000,00 61.207.000,00 65.207.000,00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист (01) 600.000,00 - 600.000,00
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (01) - - - 
745 Мешовити и неодређ. прих. (01) - - -
770 Меморандумске ставке за рефундацију расхода (03 и 04) - 7.300.000,00 7.300.000,00

Буџетски приходи за наменску потрошњу - капитални буџет 68.915.000,00 - 68.915.000,00
711 Порез на доходак од грађана (01) – део за капитални буџет 37.300.000,00 - 37.300.000,00
742 Закуп пословног простора (део без ПДВ-а) 31.615.000,00 - 31.615.000,00

  Укупни приходи и примања 591.514.000,00 109.247.243,00 700.761.243,00
  Укупни приходи и примања 591.514.000,00 109.247.243,00 700.761.243,00

711 Порез на доходак од грађана (01) – део за капитални буџет 37.300.000,00 - 37.300.000,00
742 Закуп пословног простора (део без ПДВ-а) 31.615.000,00 - 31.615.000,00

  Укупни приходи и примања 591.514.000,00 109.247.243,00 700.761.243,00
  Укупни приходи и примања 591.514.000,00 109.247.243,00 700.761.243,00

Расходи и издаци по основним наменама утврђени су у следећим износима:

2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Ек.
кл.

Назив Из буџета 
(извор 01)

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

Укупни расходи 
и издаци у 2012. години

1 2 3 4 5(3+4)
I Класична потрошња 522.599.000,00 90.601.800,00 613.200.800,00

411 Плате и додаци запослених 207.461.000,00 32.050.000,00 239.511.000,00
412 Соц. доприноси на терет послодавца 36.152.000,00 6.787.000,00 42.939.000,00
413 Накнаде у натури 5.590.000,00 30.000,00 5.620.000,00
414 Социјална давања запосленима 1.560.000,00 7.920.000,00 9.480.000,00
415 Накнаде запосленима 7.490.000,00 4.490.000,00 11.980.000,00
416 Награде и остали пословни расходи 2.620.000,00 5.650.000,00 8.270.000,00
417 Одборнички додатак 3.260.000,00 - 3.260.000,00
421 Стални трошкови 42.804.000,00 4.086.000,00 46.890.000,00
422 Трошкови путовања 36.860.000,00 100.000,00 36.960.000,00
423 Услуге по уговору 42.185.000,00 14.654.800,00 56.839.800,00
424 Специјализоване услуге 31.990.000,00 5.050.000,00 37.040.000,00
426 Материјал 17.977.000,00 8.260.000,00 26.237.000,00
444 Пратећи трошкови задужив. - 52.000,00 52.000,00
463 Трансфери осталим нивоима власти 36.300.000,00 - 36.300.000,00
465 Остале донације, дотације и трансфери 4.000.000,00 - 4.000.000,00
471 Права из социјалног осигурања 3.700.000,00 - 3.700.000,00
472 Накнада за социјалну заштиту 7.940.000,00 - 7.940.000,00
481 Дотације невладиним организацијама 8.040.000,00 - 8.040.000,00
482 Пдв и остали порези 17.370.000,00 1.372.000,00 18.742.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова - 100.000,00 100.000,00
499 Средства резерве 9.300.000,00 - 9.300.000,00
II Наменска потрошња – капитални буџет 68.915.000,00 18.645.443,00 87.560.443,00

425 Текуће поправке и одржавање 16.025.000,00 3.030.000,00 19.055.000,00
511 Зграде и објекти 38.320.000,00 13.634.443,00 51.954.443,00
512 Машине и опрема 10.070.000,00 1.981.000,00 12.051.000,00
541 Земљиште 4.500.000,00 - 4.500.000,00

Укупни расходи и издаци (I+II) 591.514.000,00 109.247.243,00 700.761.243,00

Исказани приходи и примања, расходи и издаци за 2012. годину су у равнотежи.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
Укупна средства утврђена у износу од 700.761.243,00 динара обухватају средства на подрачуну извршења буџета и сред-

ства 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. 
Бр.

корисник

Раздео

Глава

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас

Н а з и в Из буџета
(извор 01)

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

Укупни расходи 
и издаци

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7 + 8)
4196 I

1.1.

130     ОПШТЕ УСЛУГЕ

Органи општине

     

Класична потрошња  360.544.000,00  30.628.800,00  391.172.800,00 
1 411 Плате и додаци запослених  191.100.000,00  -  191.100.000,00 
2 412 Соц. доприн. на терет послодавца  34.207.000,00  -  34.207.000,00 
3 413 Накнаде у натури  5.200.000,00  -  5.200.000,00 
4 414 Соц. давања запосл.  1.400.000,00  5.000.000,00  6,400,000.00 
5 415 Накнаде запосленима  6.560.000,00  3.740.000,00  10.300.000,00 
6 416 Награде и остали пословни расх.  2.100.000,00  4.500.000,00  6.600.000,00 
7 417 Одборнички додатак  3.260.000,00  -  3.260.000,00 
8 421 Стални трошкови  27.720.000,00  30.000,00  27.750.000,00 
9 422 Трошкови путовања  1.780.000,00  -  1.780.000,00 

10 423 Услуге по уговору  36.185.000,00  10.728.800,00  46.913.800,00 
11 424 Специјализоване услуге  19.470.000,00  -  19.470.000,00 
12 426 Материјал  15.732.000,00  6.630.000,00  22.362.000,00 
13 465 Остале донације, дотац. и трансфери  1.000.000,00  -  1.000.000,00 
14 481 Дотације невлад. организацијама  4.540.000,00  -  4.540.000,00 

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  200.000,00  -  200.000,00 
Остале дотације непрофит. организ.  1.000.000,00  -  1.000.000,00 

15 482 ПДВ и ост. порези и таксе  990.000,00  -  990.000,00 
16 499 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
Наменска потрошња - капитални буџет 50.685.000,00 12.111.443,00 62.796.443,00

17 425 Текуће поправке и одржавање  14.415.000,00  -  14.415.000,00 
18 511 Зграде и објекти  27.000.000,00  12.111.443,00  39.111.443,00 
19 512 Машине и опрема  9.270.000,00  -  9.270.000,00 

       
01
03
04
07
13

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

 
 411.229.000,00

 0,00 0,00
0,00
0,00 

 
0,00 

5.000.000,00 
 4.000.000,00

0,00
33.740.243,00

 
411.229.000,00

 5.000.000,00
 4.000.000,00

0,00
33.740.243,00 

          Укупнo за функцију 130  411.229.000,00  42.740.243,00  453.969.243,00 
090 Социјална заштита

20 471 Помоћ у кући инвалидним и соц. Угроженим лицима 1.300.000,00 - 1.300.000,00
21 472 Помоћ појединцима, породицама и установама на унапређењу 

животног стандарда
4.590.000,00 - 4.590.000,00

01
Извори финансирања функције 090
Приходи из буџета 5.890.000,00 - 5.890.000,00
Укупно за функцију 090 5.890.000,00 - 5.890.000,00

860 Култура и спорт
Некласификовани на другом месту

22 424 Услуге организације манифестација из културе 4.500.000,00 - 4.500.000,00
23 424 Услуге организације спортских манифестација 900.000,00 - 900.000,00
24 424 Услуге опремања спортских игралишта 2.370.000,00 - 2.370.000,00
25 465 Дотације за културу 2.000.000,00 - 2.000.000,00
26 481 Дотације спортским непрофитабилним организацијама 3.500.000,00 - 3.500.000,00

01
Извори финансирања функције 860
Приходи из буџета 13.270.000,00 - 13.270.000,00
Укупно за функцију 860 13.270.000,00 - 13.270.000,00

912 Основно образовање
27 422 Превоз ученика 35.000.000,00 - 35.000.000,00
28 463 Трансфери за текуће одржавање основних школа 36.300.000,00 - 36.300.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9(7 + 8)

01
Извори финансирања функције 912
Приходи из буџета 71.300.000,00 - 71.300.000,00

Укупно за функцију 912 71.300.000,00 - 71.300.000,00
950 Образовање које није дефинисано нивоом

29 465 Донације и трансфери школама 1.000.000,00 - 1.000.000,00
30 471 Трошкови смештаја и образовања деце са посебним потребама 2.400.000,00 - 2.400.000,00
31 472 Ученичке награде 2.400.000,00 - 2.400.000,00
32 472 Накнаде из буџета ученицима и студентима за одлазак на 

такмичење и усавршавање
950.000,00 - 950.000,00

01
Извори финансирања функције 950
Приходи из буџета 6.750.000,00 - 6.750.000,00

Укупно за функцију 950 6.750.000,00 - 6.750.000,00
Укупно органи општине 508.439.000,00 42.740.243,00 551.179.243,00

4197
4217 1.2.

160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Месне заједнице

     

   Класична потрошња  6.400.000,00  2.700.000,00  9.100.000,00 
33 421 Стални трошкови  6.000.000,00  2.500.000,00  8.500.000,00 
34 422 Трошкови путовања -  10.000,00  10.000,00 
35 423 Услуге по уговору  200.000,00  90.000,00  290.000,00 
36 426 Материјал  200.000,00  100.000,00  300.000,00 

 Наменска потрошња – капитални буџет  600.000,00  300.000,00  900.000,00 
37 425 Текуће одржавање  500.000,00  200.000,00  700.000,00 
38 511 Зграде и грађевин. обј.  -  -  - 
39 512 Машине и опрема  100.000,00  100.000,00  200.000,00 

       
01
04
13

Извори финансирања функције 160
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Пренета средства

 
7.000.000,00

 0,00
0,00

0,00 
 2.000.000,00
1.000.000,00 

7.000.000,00 
 2.000.000,00
 1.000.000,00 

Укупно за функцију 160 – месне заједнице  7.000.000,00  3.000.000,00  10.000.000,00 

4218 1.3.
820     Услуге културе

културни центар Чукарица
     

Класична потрошња  22.513.000,00  7.177.000,00  29.690.000,00 
40 411 Плате и додаци запосл.  7.450.000,00  2.550.000,00  10.000.000,00 
41 412 Соц. допр. на терет послодавца  1.334.000,00  527.000,00  1.861.000,00 
42 413 Накнаде у натури  260.000,00  -  260.000,00 
43 414 Соц. давања запосл.  110.000,00  170.000,00  280.000,00 
44 415 Накнаде запосленима  230.000,00 400.000,00  630.000,00 
45 416 Награде и остали пословни расх.  400.000,00  400.000,00  800.000,00 
46 421 Стални трошкови  5.704.000,00  240.000,00  5.944.000,00 
47 422 Трошкови путовања  50.000,00  -  50.000,00 
48 423 Услуге по уговору  1.800.000,00  170.000,00  1.970.000,00 
49 424 Специјализоване услуге  4.500.000,00  2.500.000,00  7.000.000,00 
50 426 Материјал  595.000,00  180.000,00  775.000,00 
51 482 Порези, казне и таксе  80.000,00  40.000,00  120.000,00 

Наменска потрошња – капитални буџет  5.110.000,00  1.330.000,00  6.440.000,00 
52 425 Текуће поправке и одржавање  510.000,00  330.000,00  840.000,00 
53 511 Зграде и објекти  4.000.000,00  -  4.000.000,00 
54 512 Машине и опрема  600.000,00  1.000.000,00  1.600.000,00 

Укупно – КЦ Чукарица  27.623.000,00  8.507.000,00  36.130.000,00 
4219  1.4.       Галерија 73      

Класична потрошња  7.302.000,00  100.000,00  7.402.000,00 
55 411 Плате и додаци запосл.  3.411.000,00  -  3.411.000,00 
56 412 Соц. допр. на терет послодавца  611.000,00  -  611.000,00 
57 413 Накнаде у натури  130.000,00  -  130.000,00 
58 414 Социјална давања зап.  50.000,00  100.000,00  150.000,00 
59 416 Награде и ост. расх.  120.000,00  -  120.000,00 
60 421 Стални трошкови  800.000,00  -  800.000,00 
61 422 Трошкови путовања  30.000,00  -  30.000,00 
62 423 Услуге по уговору  1.350.000,00  -  1.350.000,00 
63 426 Материјал 750.000,00  -  750.000,00 
64 482 Порези, казне и таксе 50.000,00 - 50.000,00 

 Наменска потрошња – капитални буџет  200.000,00  -  200.000,00 
65 425 Текуће поправке и одржавање  100.000,00  -  100.000,00 
66 511 Зграде и објекти  -  -  - 
67 512 Машине и опрема  100.000,00  -  100.000,00

Укупно – „Галерија 73”  7.502.000,00  100.000,00  7.602.000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9(7 + 8)
       

01
03
04
13

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

35.125.000,00
0,00
 0,00
0,00 

 
 0,00

200.000,00 
7.407.000,00 
1.000.000,00

 
35.125.000,00

200.000,00
 7.407.000,00
1.000.000,00

Укупно за функцију 820 – културне установе  35.125.000,00  8.607.000,00  43.732.000,00 

9792 1.5.

620     Развој заједнице

ЈП „Пословни простор 
општине Чукарица”

     

Општа потрошња – укупно  28.630.000,00  49.996.000,00  78.626.000,00 
68 411 Плате и додаци запосл.  5.500.000,00  29.500.000,00  35.000.000,00 
69 412 Соц. допр. на терет послодавца  -  6.260.000,00  6.260.000,00 
70 413 Накнаде у натури  -  30.000,00  30.000,00 
71 414 Социјална давања запосл.  -  2.650.000,00  2.650.000,00 
72 415 Накнаде запосленима  700.000,00  350.000,00  1.050.000,00 
73 416 Награде и остали пословни расх.  -  750.000,00  750.000,00 
74 421 Стални трошкови  2.580.000,00  1.316.000,00  3.896.000,00 
75 422 Трошкови путовања  -  90.000,00  90.000,00 
76 423 Услуге по уговору  2.650.000,00  3.666.000,00  6.316.000,00 
77 424 Специјализоване услуге  250.000,00  2.550.000,00  2.800.000,00 
78 426 Материјал  700.000,00  1.350.000,00  2.050.000,00 
79 444 Пратећи трош. задужив.  -  52.000,00  52.000,00 
80 482 Пдв и остали порези  16.250.000,00  1.332.000,00  17.582.000,00 
81 483 Нов. казне и пенали по решењу судова  -  100.000,00  100.000,00

Наменска потрошња – капитални буџет  12.320.000,00  4.904.000,00  17.224.000,00 
82 425 Текуће поправке и одржавање  2.500.000,00  2.500.000,00  5.000.000,00 
83 511 Зграде и објекти  5.320.000,00  1.523.000,00  6.843.000,00 
84 512 Машине и опрема -  881.000,00  881.000,00 
85 541 Земљиште 4.500.000,00 - 4.500.000,00

       
01
03
04
13

Извори финансирања функције 620
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Пренета средства

 40.950.000,00
 0,00
 0,00
0,00 

 0,00 
 100.000,00 

49.800.000,00
5.000.000,00 

 40.950.000,00
 100.000,00

 49.800.000,00
5.000.000,00 

Укупно за функцију 620 – ЈП „Пословни прост.
општине Чукарица”

 40.950.000,00  54.900.000,00  95.850.000,00 

Укупан класичан оквир  522.599.000,00  90.601.800,00  613.200.800,00 
Укупан наменски оквир  68.915.000,00  18.645.443,00  87.560.443,00 
Укупно сви корисници  591.514.000,00  109.247.243,00  700.761.243,00 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине врши надзор над наменским ко-

ришћењем средстава буџета.

Члан 6.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у 

складу са законом и другим прописима независно од изно-
са утврђених овом одлуком.

Члан 7.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апро-

пријацијама у 2011. години, а нису извршене у целости у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза 
у 2012. години и извршавају се на терет апропријација одо-
брених овом одлуком.

Извор средстава за финансирање обавеза из претходног 
става је извор 013 – „пренета средства”. Финансијским пла-
ном корисника буџета ова средства ће се обухватити и рас-
поредити за исте намене, а у оквиру апропријација утврђе-
них овом одлуком.,

Члан 8.
У случају да се буџету ГО Чукарица из буџета другог ни-

воа власти определе актом наменска трансферна средства, 
као и у случају уговарања донације, чији износи нису мог-
ли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење 
за финансије и привреду на основу тог акта отвара одгова-
рајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 9.
Распоред остварених прихода буџета врши се финан-

сијским планом директног корисника буџета, који доноси 
Одељење за финансије и привреду ГО Чукарица. Овим фи-
нансијским планом обухваћени су и усвојени финансијски 
планови индиректних корисника у делу расподеле буџет-
ских средстава.

Члан 10.
Буџетски приходи за наменску потрошњу – капитални 

буџет састоје се из средстава одобрених Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода који припадају Граду, односно град-
ским општинама у 2012. години, и то



27. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 56 – 41

– за капитална улагања у износу од 37.300.000,00 динара 
која се финансирају из дела прихода од пореза на доходак 
грађана, и

– прихода од издавања у закуп пословног простора 
(нето закуп) у износу од 31.615.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана се финансијским пла-
ном корисника буџета распоређују за текуће одржавање и 
инвестициона улагања у објекте и површине на територији 
општине Чукарица до износа апропријација утврђених 
овом одлуком.

Члан 11.
Средства из члана 8. одлуке, утврђена за финансирање 

наменске потрошње – капиталног буџета, увећавају се за 
средства из осталих извора у износу од 18.645.443,00 дина-
ра и распоређују се финансијским планом корисника за фи-
нансирање преузетих обавеза из 2011. године и допунских 
инвестиционих улагања.

Члан 12.
Средства распоређена за финансирање програма ко-

рисника буџета преносе се корисницима на основу њихо-
вих захтева, сразмерно оствареним приходима и у складу са 
приоритетима.

Члан 13.
На терет буџетских средстава корисник може преузима-

ти обавезе само до износа одобрене апропријације. 
Буџетски корисници су дужни да ставе на увид доку-

ментацију о њиховом финансирању као и да достављају из-
вештаје о остварењу прихода и извршењу расхода за троме-
сечни период.

Члан 14.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 15.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне 

приходе у планираном износу, апропријације утврђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 16.
Одељење за финансије и привреду врши контролу зако-

нитости, рационалности и наменског коришћења средста-
ва распоређених директним и индиректним корисницима 
буџета. 

Ако се контролом утврди да се средства на користе зако-
нито, наменски и рационално Одељење за финансије и при-
вреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника 
средстава буџета није постојао правни основ, адекватан из-
нос средстава се враћа у буџет општине.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-73/2011, 27. децембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 26. седници, одржаној 27. 
децембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007) и 
члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗЕМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Јован Плавшић, земеник члана Изборне 
комисије ГО Чукарица.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-73/2011, 27. децембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 26. седници, одржаној 27. 
децембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007) и 
члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗЕМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Небојша Маринковић, за заменика члана 
Изборне комисије ГО Чукарица.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-73/2011, 27. децембра 2011. године

Председник
Нада Зоњић, с. р.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот, на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу чл. 28-32. и члана 
43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/2009 и 73/2010-3), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), и чл. 18. и 
19. Статута градске општине Сопот („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о буџету градске општине Сопот 

за 2011. годину, износ 3.891.000,00 замењује се износом 
391.000,00.



Број 56 – 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2011.

Члан 2.
У члану 3. износ 500.000,00 замењује се износом 

10.000,00.

Члан 3.
У члану 4. одлуке табела I – Приходи мења се и гласи:

Економска
класифика-

ција

  Опис Укупна 
средства

  I Класични приходи (А+Б) 241.150.000,00
  А Изворни класични приходи општине 48.252.000,00

711147 Порез на земљиште 350.000,00
713121   Порез на имовину од физичких лица 15.555.000,00
713122   Порез на имовину од правних лица 5.804.000,00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 8.760.000,00
714573   Комунална такса за коришћење витрина 30.000,00
716111   Комунална такса за истицање фирме на по-

словном простору
14.800.000,00

741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 465.000,00
741532   Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање
37.000,00

741151   Приходи од камата 800.000,00
742251   Општинске административне таксе 1.649.000,00
745151 Мешовити и неодређени приходи 2.000,00

  Б Уступљени приходи одлуком 192.898.000,00
711111   Порез на зараде 34.705.000,00

711121 Порез на приход од самосталних делатности 
према стварно оствареном приходу

11.287.000,00

711122 Порез на приход од самост.делатн.према 
паушално утврђеном приходу

23.000.000,00

711143   Порез на приход од непокретности 5.000.000,00
711146   Порез на приход од пољопривреде и шумар-

ства
-200.000,00

711148 Порез на приход од непокретностина основу 
решења пореских одгана

65.000,00

713311   Порез на наслеђе и поклон 2.500.000,00
713421   Порез на пренос апсолутних права 10.990.000,00
713423 Порез на пренос апсолутних права на полов-

ним моторним
возилима

2.534.000,00

733141   Текући трансфери општинама за класичну 
потрошњу

103.017.000,00

  II Наменски приходи (а+б) 41.204.000,00
  а Изворни наменски приходи општине 12.612.000,00

741534   Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта

12.612.000,00

  б Приходи уступљени одлуком 28.592.000,00
711111   Порез на зараде 5.558.000,00
714514 Годишња накнада за моторна возила 3.873.000,00
714547   Накнада за загађивање животне средине 1.500.000,00
733141   Текући трансфери општинама за наменску 

потрошњу
17.661.000,00

    УКУПНО (I + II) 282.354.000,00
321 III Вишак прихода 9.572.097,36

    УКУПНО (I + II + III) 291.926.097,36

Члан 4.
У члану 4. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2011. годину („Службени лист града Београда”, број 50/2010) та-

бела II – Расходи мења се и гласи:
Економска 

класификација
Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних извора Укупна средства

41 Расходи за запослене 87.290.000,00   87.290.000,00
411 Плате и додаци запослених 67.650.000,00   67.650.000,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.165.000,00   12.165.000,00
413 Накнаде у натури 0,00   0,00
414 Социјална давања запосленима 3.200.000,00   3.200.000,00
415 Накнаде запосленима 1.075.000,00   1.075.000,00
417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 3.200.000,00   3.200.000,00
42 Коришћење робе и услуга 77.721.000,00   77.721.000,00

421 Стални трошкови 26.340.000,00   26.340.000,00
422 Трошкови путовања 111.000,00   111.000,00
423 Услуге по уговору 3.420.000,00   3.420.000,00
424 Специјализоване услуге 1.150.000,00   1.150.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 41.200.000,00   41.200.000,00
426 Материјал 5.500.000,00   5.500.000,00
45 Субвенције 3.300.000,00   3.300.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 3.300.000,00   3.300.000,00
46 Донације и трансфери 11.660.000,00   11.660.000,00

463 Основно образовање 8.200.000,00   8.200.000,00
465 Остале донације,дотације и трансфери 3.460.000,00   3.460.000,00
47 Социјално осигурање и социјална заштита 9.710.000,00   9.710.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9.710.000,00   9.710.000,00
48 Остали расходи 9.622.000,00   9.622.000,00

481 Донације невладиним организацијама 6.702.000,00   6.702.000,00
482 Порези,обавезне таксе и казне 950.000,00   950.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.860.000,00   1.860.000,00
485 Накнада штете 110.000,00   110.000,00
49 Средства резерве 401.000,00   401.000,00

499 Средства резерве 401.000,00   401.000,00
51 Основна средства 78.640.000,00  9.572.097,36 88.212.097.36

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 77.810.000,00  9.572.097,36 87.382.097.36
512 Опрема 830.000,00   830.000,00
54 Остала основна средства 4.010.000,00   4.010.000,00

541 Земљиште 4.010.000,00   4.010.000,00
  УКУПНА СРЕДСТВА 282.354.000,00 9.572.097,36 291.926.097,36
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ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 5. одлуке табела се мења и гласи:
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01 1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 3.200.000,00   3.200.000,00
      2 421 Стални трошкови 140.000,00 140.000,00
      3 422 Трошкови путовања 21.000,00   21.000,00
      4 423 Услуге по уговору 950.000,00 950.000,00
      5 426 Материјал 300.000,00   300.000,00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 3.300.000,00 3.300.000,00
      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 860.000,00   860.000,00
      8 481 Дотације невладиним организацијама 452.000,00   452.000,00
      9 481 Донације политичким странкама 30.000,00   30.000,00
      10 499 Средства сталне резерве 10.000,00 10.000,00
      11 499 Средства текуће резерве 391.000,00   391.000,00
          Извор финансирања за функцију 110    
        01 Приходи из буџета 9.654.000,00   9.654.000,00
          Укупно за функцију 110 9.654.000,00 0,00 9.654.000,00
  1.1       Основно образовање      
    912     Основно образовање    
      12 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 8.200.000,00   8.200.000,00
      13 472 Накнаде из буџета за образовање 9.400.000,00   9.400.000,00
          Извор финансирања за функцију 912    
        01 Приходи из буџета 17.600.000,00   17.600.000,00
          Укупно за функцију 912 17.600.000,00 17.600.000,00
  1.2       Култура      

  820     Услуге културе     
      14 465 Текуће дотације и трансфери 2.600.000,00   2.600.000,00
      15 481 Дотације верским заједницама 920.000,00 920.000,00
          Извор финансирања за функцију 820      
        01 Приходи из буџета 3.520.000,00   3.520.000,00
          Укупно за функцију 820 3.520.000,00 3.520.000,00
  1.3       Спорт и рекреација      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      16 481 Дотације спортским организацијама 5.100.000,00   5.100.000,00
      17 481 Развој школског спорта 200.000,00   200.000,00
          Извор финансирања за функцију 810      
        01 Приходи из буџета 5.300.000,00   5.300.000,00
          Укупно за функцију 810 5.300.000,00   5.300.000,00
          Укупно за раздео 01 36.074.000,00 36.074.000,00

02         Општинска управа    
  130     Опште услуге      
    18 411 Плате и додаци запослених 64.500.000,00 64.500.000,00
      19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.600.000,00   11.600.000,00
      20 413 Накнаде у натури 0,00   0,00
    21 414 Социјална давања запосленима 3.200.000,00   3.200.000,00
      22 415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000,00 1.000.000,00
      23 421 Стални трошкови 6.700.000,00   6.700.000,00
      24 422 Трошкови путовања 30.000,00   30.000,00
    25 423 Услуге по уговору 1.820.000,00 1.820.000,00
      26 424 Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00
      27 425 Текуће поправке и одржавање 3.200.000,00 3.200.000,00
    28 426 Материјал 4.300.000,00   4.300.000,00
      29 482 Порези и обавезне таксе 580.000,00 580.000,00
      30 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.860.000,00 1.860.000,00
      31 511 Зграде и грађевински објекти 1.000,00   1.000,00
    32 512 Опрема 800.000,00 800.000,00
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      33 541 Земљиште 4.010.000,00   4.010.000,00
          Извор финансирања за функцију 130    
      01 Приходи из буџета 103.701.000,00   103.701.000,00
          Укупно за функцију 130 103.701.000,00 103.701.000,00
  090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
    34 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 310.000,00 310.000,00
          Извор финансирања за функцију 090      
        01 Приходи из буџета 310.000,00   310.000,00
          Укупно за функцију 090 310.000,00   310.000,00
          Укупно за раздео 02 104.011.000,00 104.011.000,00

03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  1       Развој заједнице      
  620     Развој заједнице    
    35 411 Плате и додаци запослених 3.150.000,00   3.150.000,00
      36 412 Социјални доприноси на терет послодавца 565.000,00 565.000,00
      37 414 Социјална давања запосленима 0,00   0,00
      38 415 Накнаде трошкова за запослене 75.000,00   75.000,00
      39 421 Стални трошкови 19.500.000,00   19.500.000,00
      40 422 Трошкови путовања 60.000,00   60.000,00
    41 423 Услуге по уговору 650.000,00   650.000,00
      42 424 Специјализоване услуге 1.050.000,00 1.050.000,00
      43 425 Текуће поправке и одржавање 12.000.000,00   12.000.000,00
      44 426 Материјал 900.000,00   900.000,00
      45 482 Порези и обавезне таксе 370.000,00   370.000,00
      46 485 Накнада штете 110.000,00 110.000,00
      47 511 Зграде и грађевински објекти 67.809.000,00  9.572.097,36 77.381.097,36
      48 511 Капитална улагања 10.000.000,00   10.000.000,00
      49 512 Опрема 30.000,00   30.000,00
          Извор финансирања за функцију 620      
      01 Приходи из буџета 116.269.000,00   116.269.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.572.097,36 9.572.097,36
          Укупно за функцију 620 116.269.000,00 9.572.097,36 125.841.097,36
  2       Основно образовање      
    912     Основно образовање      
      50 425 Текуће поправке и одржавање 26.000..000,00   26.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 912      
        01 Приходи из буџета 26.000.000,00   26.000.000,00
          Укупно за функцију 912 26.000.000,00 26.000.000,00
          Укупно за раздео 03 142.269.000,00 9.572.097,36 151.841.097,36
          УКУПНО 282.354.000,00 9.572.097,36 291.926.097,36

Члан 6.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2011. годину („Службени лист града Београда”, број 

50/2010), остају непромењене.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се 

од 1. јануара 2011. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-7/2011-IV, 27. децембра 2011. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 
27. децембра 2011. године, на основу чланова 28-32. и члана 
43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/2010-3 и 101/2010), члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 18. и 19. Статута градске општине Сопот („Службени 
лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10) донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2012. ГО-
ДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2012. 

годину утврђују се у износу од 316.641.000,00 динара.

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 4.740.000,00 динара. О коришћењу ових средстава одлу-
чује председник градске општине.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву  издвајају се средства у изно-

су од 500.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава стал-
не буџетске резерве у појединачним случајевима доноси 
председник градске општине.

Члан 4.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по 

основним наменама утврђују се у следећим износима:

I. Приходи

Економска
класифика-

ција

  Опис Укупна 
средства

  I Класични приходи (А+Б) 271.021.000,00
  А Изворни класични приходи општине 73.743.000,00

711147   Порез на земљиште 350.000,00
713121   Порез на имовину од физичких лица 35.500.000,00
713122   Порез на имовину од правних лица 10.443.000,00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 10.000.000,00
714573   Комунална такса за коришћење витрина 50.000,00
716111   Комунална такса за истицање фирме на по-

словном простору
14.215.000,00

741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 700.000,00
741532   Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање
35.000,00

741151 Приходи од камата 800.000,00
742251   Општинске административне таксе 1.650.000,00

  Б Уступљени приходи одлуком 197.278.000,00
711111   Порез на зараде 142.888.000,00
711121   Порез на приход од самосталних делатности 

према стварно оствареном приходу
12.000.000,00

711122   Порез на приход од самосталних делатности 
према паушално утврђеном приходу

23.890.000,00

711143   Порез на приход од непокретности 5.000.000,00
713311   Порез на наслеђе и поклон 2.500.000,00
713421   Порез на пренос апсолутних права на не-

покретности
9.000.000,00

711423   Порез на пренос апсолутних права на полов-
ним мот. возилима

2.000.000,00

  II Наменски приходи (а+б) 45.620.000,00
  а ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОПШТИ-

НЕ
12.850.000,00

741534   Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта

12.850.000,00

  б ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ 32.770.000,00
711111   Порез на зараде 27.170.000,00
714514   Годишња накнада за моторна возила 4.000.000,00
714547   Накнада за загађивање животне средине 1.600.000,00

    УКУПНО (I + II) 316.641.000,00

II. Расходи
Економска 

класификација
Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних извора Укупна средства

41 Расходи за запослене 111.185.000,00   111.185.000,00
411 Плате и додаци запослених 85.645.000,00   85.645.000,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.240.000,00   15.240.000,00
413 Накнаде у натури 500.000,00   500.000,00
414 Социјална давања запосленима 3.200.000,00   3.200.000,00
415 Накнаде запосленима 1.600.000,00   1.600.000,00
417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 5.000.000,00   5.000.000,00
42 Коришћење робе и услуга 87.235.000,00   87.235.000,00

421 Стални трошкови 17.935.000,00   17.935.000,00
422 Трошкови путовања 500.000,00   500.000,00
423 Услуге по уговору 5.000.000,00   5.000.000,00
424 Специјализоване услуге 1.400.000,00   1.400.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 55.500.000,00   55.500.000,00
426 Материјал 6.900.000,00   6.900.000,00
45 Субвенције 10.000.000,00   10.000.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10.000.000,00   10.000.000,00
46 Донације и трансфери 14.000.000,00   14.000.000,00

463 Основно образовање 7.000.000,00   7.000.000,00
465 Остале донације,дотације и трансфери 7.000.000,00   7.000.000,00
47 Социјално осигурање и социјална заштита 22.500.000,00   22.500.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.500.000,00   22.500.000,00
48 Остали расходи 20.900.000,00   20.900.000,00
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Економска 
класификација

Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних извора Укупна средства

481 Донације невладиним организацијама 13.300.000,00   13.300.000,00
482 Порези,обавезне таксе и казне 4.500.000,00   4.500.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000,00   3.000.000,00
485 Накнада штете 100.000,00   100.000,00
49 Средства резерве 5.240.000,00   5.240.000,00

499 Средства резерве 5.240.000,00   5.240.000,00
51 Основна средства 38.100.000,00   38.100.000,00

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 35.000.000,00   35.000.000,00
512 Опрема 3.100.000,00   3.100.000,00
54 Остала основна средства 7.481.000,00   7.481.000,00

541 Земљиште 7.481.000,00   7.481.000,00
  УКУПНА СРЕДСТВА 316.641.000,00 0,00 316.641.000,00

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 316.641.000,00 динара распоређују се по корисницима и то:
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01 1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И  ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима  Већа и одборницима 5.000.000,00   5.000.000,00
      2 421 Стални трошкови 500.000,00 500.000,00
      3 422 Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00
      4 423 Услуге по уговору 1.500.000,00 1.500.000,00
      5 426 Материјал 1.000.000,00   1.000.000,00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима
10.000.000,00 10.000.000,00

      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 5.000.000,00   5.000.000,00
      8 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000,00   2.000.000,00
      9 481 Донације политичким странкама 300.000,00   300.000,00
      10 499 Средства сталне резерве 500.000,00 500.000,00
      11 499 Средства текуће резерве 4.740.000,00   4.740.000,00
          Извор финансирања за функцију 110    
        01 Приходи из буџета 30.640.000,00   30.640.000,00
          Укупно за функцију 110 30.640.000,00 0,00 30.640.000,00
  2       Образовање      
    910     Образовање    
      12 425 Текуће поправке и одржавање 10.000.000,00   10.000.000,00
      13 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 

власти
7.000.000,00   7.000.000,00

      14 472 Накнаде из буџета за образовање 21.500.000,00   21.500.000,00
          Извор финансирања за функцију 910    
        01 Приходи из буџета 38.500.000,00   38.500.000,00
          Укупно за функцију 910 38.500.000,00 38.500.000,00
  3       Култура      
    820     Услуге културе      
      15 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 5.000.000,00
      16 465 Текуће дотације и трансфери 2.000.000,00   2.000.000,00
      17 481 Дотације верским заједницама 2.000.000,00 2.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 820      
        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00
          Укупно за функцију 820 9.000.000,00 9.000.000,00
  4       Спорт и рекреација      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      18 481 Дотације спортским организацијама 8.000.000,00   8.000.000,00
      19 481 Развој школског спорта 1.000.000,00   1.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 810      
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        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00
          Укупно за функцију 810 9.000.000,00   9.000.000,00
          Укупно за раздео 01 87.140.000,00 0,00 87.140.000,00

02         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    
  1 130     Опште услуге      
    20 411 Плате и додаци запослених 80.400.000,00 80.400.000,00
      21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.300.000,00   14.300.000,00
      22 413 Накнаде у натури 500.000,00   500.000,00
    23 414 Социјална давања запосленима 3.000.000,00   3.000.000,00
      24 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000,00 1.500.000,00
      25 421 Стални трошкови 10.000.000,00   10.000.000,00
      26 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00
    27 423 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.000.000,00
      28 424 Специјализоване услуге 400.000,00   400.000,00
      29 425 Текуће поправке и одржавање 9.000.000,00 9.000.000,00
    30 426 Материјал 4.000.000,00   4.000.000,00
      31 482 Порези и обавезне таксе 3.000.000,00 3.000.000,00
      32 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000,00 3.000.000,00
      33 511 Зграде и грађевински објекти 7.000.000,00   7.000.000,00
    34 512 Опрема 3.000.000,00 3.000.000,00
      35 541 Земљиште 7.481.000,00   7.481.000,00
          Извор финансирања за функцију 130    
      01 Приходи из буџета 149.881.000,00   149.881.000,00
          Укупно за функцију 130 149.881.000,00 149.881.000,00
  2 090     Социјална заштита некласификована на другом 

месту
     

    36 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000,00 1.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 090      
        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00
          Укупно за функцију 090 1.000.000,00   1.000.000,00
          Укупно за раздео 02 150.881.000,00 150.881.000,00

03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  1       Развој заједнице      
  620     Развој заједнице    
    37 411 Плате и додаци запослених 5.245.000,00   5.245.000,00
      38 412 Социјални доприноси на терет послодавца 940.000,00 940.000,00
      39 414 Социјална давања запосленима 200.000,00   200.000,00
      40 415 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00   100.000,00
      41 421 Стални трошкови 7.435.000,00   7.435.000,00
      42 422 Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00
    43 423 Услуге по уговору 500.000,00   500.000,00
      44 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00
      45 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00   1.500.000,00
      46 426 Материјал 1.900.000,00   1.900.000,00
      47 482 Порези и обавезне таксе 1.500.000,00   1.500.000,00
      48 485 Накнада штете 100.000,00 100.000,00
      49 511 Зграде и грађевински објекти 18.000.000,00   18.000.000,00
      50 511 Капитална улагања 10.000.000,00   10.000.000,00
      51 512 Опрема 100.000,00   100.000,00
          Извор финансирања за функцију 620      
      01 Приходи из буџета 48.620.000,00   48.620.000,00
          Укупно за функцију 620 48.620.000,00 0,00 48.620.000,00
  2       Образовање      
    910     Oбразовање      
      52 425 Текуће поправке и одржавање 30.000.000,00   30.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 910      
        01 Приходи из буџета 30.000.000,00   30.000.000,00
          Укупно за функцију 910 30.000.000,00 30.000.000,00
          Укупно за раздео 03 78.620.000,00 0,00 78.620.000,00
          УКУПНО 316.641.000,00 0,00 316.641.000,00
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Члан 6.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та 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 7.
Буџетски корисници могу користити средства распо-

ређена овом одлуком само за намене  за које су им, по њи-
ховим захтевима, та средства одобрена и пренета.

Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-
зе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком.

Члан 8.
Средства распоређена за финансирање програма ко-

рисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у 
складу са утврђеним износом апропријација.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 9.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Сопот 

за 2012. годину повећава се за износ средстава која се пре-
носе из буџета града за конкретне намене, на основу акта 
градоначелника града.

Члан 10.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком, дође до измена у Правилнику о стандардном 
касификационом оквиру и контном плану за буџетски сис-
тем, Одсек за финансије ће извршити одговарајуће измене 
ове одлуке.

Члан 11.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 12.
Председник градске општине може донети одлуку о 

промени износа апропријација у складу са чланом  61. Зако-
на о буџетском систему.

Члан 13.
Уколико се у току године стекну објективни услови, (из-

мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) председник градске општине 
може у току године одредити и друге износе апропријација, 
а до одређеног нивоа потрошње.

Члан 14.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом Одлуком одговорни су руководиоци директ-
них и индиректних буџетских корисника.

Члан 15.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни 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 2012. 
годину. 

Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном  листу града Београда”.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда” а примењи-
ваће се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-8/2011-IV, 27. децембра 2011. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 27. децембра 2011. године, на основу члана 46.став 1.та-
чка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 18. Статута градске 
општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 
и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Сопот, Миладину Петковићу, са листе 
„Српска радикална странка – Томислав Николић”, пре исте-
ка времена на које је изабран, због смрти одборника.

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-12/2011-IV, 27. децембра 2011. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 
27. децембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
и 54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. У Решењу о именовању Општинске изборне комисије 
(„Службени лист града Београда”, број 45/08), врше се сле-
деће измене:

а) разрешавају се дужности у Општинској изборној ко-
мисији:

– Јелена Стајкић, члан на предлог Српске радикалне 
странке,
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– Јован Миловановић, заменик члана на предлог Српске 
радикалне странке;

б) именују се у Општинску изборну комисију у сталном 
саставу:

за члана
– Ивана Јанковић, на предлог Српске радикалне странке,
за заменика члана
– Милена Митић, на предлог Српске радикалне странке.

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-11/2011-IV, 27. децембра 2011. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, тел.: 011 30 60 588, 30 60 359,
факс: 011 30 60 571, e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – ЈЕДИНИ ЗАКОНОМ ОВЛАШЋЕН 
ИЗДАВАЧ СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Прописи и други акти Републике 
Србије – службени, тачни, 
потпуни, ажурни!

Будите на извору информација 
о  расписаним јавним набавкама 
добара, услуга и радова!

Просветни гласник Републике Србије за 2012. годину

А2 Цена годишње претплате за један примерак – 12.500,00 РСД

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори за 2012. годину

A3 Цена годишње претплате за један примерак – 31.250,00 РСД

Штампано издање
Службени гласник Републике Србије за 2012. годину

А1 Цена годишње претплате за један примерак – 32.500,00 РСД

Свим претплатницима на штампано издање одобравамо 50% ПОПУСТА 
на електронско издање „Службеног гласника РС“ или друго појединачно 

електронско издање/базу по Вашем избору

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.
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Страна

Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о буџету градске општине Врачар за 

2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о држању кућних љубимаца на терито-

рији градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – –  8
Решење о разрешењу заменика члана Изборне ко-

мисије градске општине Врачар у сталном саставу   10
Решење о именовању заменика члана Изборне ко-

мисије градске општине Врачар у сталном саставу  –  10
Решење о разрешењу члана Управног одбора 

Народног универзитета „Божидар Аџија”  – – – – –  10
Решење о разрешењу члана Управног одбора 

Народног универзитета „Божидар Аџија”  – – – – –  10
Решење о именовању члана Управног одбора 

Народног универзитета „Божидар Аџија”  – – – – –  10
Решење о именовању члана Управног одбора 

Народног универзитета „Божидар Аџија”  – – – – –  11
Решење о разрешењу председника Надзорног 

одбора Народног универзитета „Божидар Аџија” –  11
Решење о именовању председника Надзорног 

одбора Народног универзитета „Божидар Аџија” –  11
Решење о разрешењу члана Управног одбора 

Центра за физичку културу „Врачар”– – – – – – – –  11
Решење о именовању члана Управног одбора 
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Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
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Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
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