
Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
број 88/11), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 25. тач. 1. и 22. и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службени лист 

града Београда”, бр. 31/13 и 75/13), у члану 21. речи: „1. април 2014. године” замењују се рачима: „1. јул 2014. године”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 5-2195/14-С-20, 31. марта 2014. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта  2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 24. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 52. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ЗА КЉУЧА К

О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

1. У Интервентним мерама заштите најугроженијих грађана („Службени лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 22/98, 
10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 1/02, 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 27/05, 27/06, 
9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 39/10, 5/12, 41/12, 67/12, 33/13 и 78/13), у одељку III:

– у тачки в) речи: „за март месец 2014. године” замењују се речима: „за јун месец 2014. године”.
– тачка ђ) се брише, досадашња тачка е) постаје ђ), а тачка ж) постаје е).
2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту,  ЈКП 

„Инфостан” и Секретаријат за привреду – Управа за цене.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 5-2190/14-С-20, 31. марта 2014. године

Председник
Синиша Мали, с.р.
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ЗЕМУН

Веће градске општине Земун на седници одржаној 31. 
марта 2014. године, на основу члана 42. став 1. тачка 2. Ста-
тута градске општине Земун („Службени лист града Београ-
да”, број 43/13-пречишћен текст) и члана 46. став 7. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13), а у скла-
ду са Одлуком о привременом утврђивању обима средста-
ва за вршење послова града и градских општина и привре-
меном утврђивању прихода који припадају граду, односно 
градским општинама за период јануар – јун 2014. године 
(„Службени лист града Београда”, број 24/14), донело је 

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ЗЕМУН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Привремено финансирање градске општине Земун вр-
шиће се до доношења Одлуке о буџету градске општине Зе-
мун за 2014. годину, а најдуже до 30. јуна 2014. године. 

Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета градске општине 

Земун у периоду привременог финансирања утврђени су 
у складу са Одлуком о привременом утврђивању обима 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
привременом утврђивању прихода који припадају граду, 
односно градским општинама за период јануар-јун 2014. го-
дине („Службени лист града Београда”, број 24/14).

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци у периоду при-

временог финансирања утврђени су у следећим износима:

Приходи и примања и расходи и издаци буџета Износ у динарима
Приходи и примања буџета 277.416.477,16
Расходи и издаци буџета 291.438.368,39
Буџетски дефицит 14.021.891,23

Средства на консолидованом рачуну градске општине Зе-
мун утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издата-
ка, у периоду привременог финансирања, у следећим износима:

Опис
Шифра 

економске 
класификације

Средства 
буџета

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 277.416.477,16
1. Порези 71 198.711.745,00
1.1. Порез на зараде 711 134.724.444,00
1.2. Порез на имовину 713 63.987.301,00
2. Донације и трансфери 73 1.434.812,92
2.1 Донације од међународних организација 
– пројекат „Помоћ у грађевинском материјалу IPA 
пројекат” 434.136,90 

732 434.136,90

2.2. Трансфери од других нивоа власти- Комесеријат РС 
– једнократне помоћи 220.000,00
– трошкови сахране 54.088,00

733 274.088,00

2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезора РС
– Национална служба за запошљавање –„On line 
imenik” 395.608,02

733 395.608,02

1 2 3
2.4. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града 
– за рад матичара 203.780,00
– трошкови спровођења избора 127.200,00

733 330.980,00

3. Други приходи 74 76.882.919,24
3.1. Камате 741 200.000,00
3.2. Приходи од продаје добара и услуга или закупа 
од стране тржишних организација у корист нивоа 
општине – приход индиректног корисника ЈП „По-
словни простор Земун” 

742 38.721.500,00

3.3. Приход од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе 
општине и индиректни корисници њиховог буџета

742 33.864.809,00

3.4. Општинске административне таксе 742 900.000,00
3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 500.000,00
3.6. Приходи од новчаних казни 743 130.000,00
3.7. Приходи од мандатних казни 743 360.000,00
3.8. Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица

744 507.164,24

3.9. Остали приходи у корист нивоа општине 745 1.699.446,00
4. Примања од продаје основних средстава 81 387.000,00
4.1. Примања од продаје осталих основних средстава 
– откупа станова

813 387.000,00

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

3 14.021.891,23

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине буџета, по поје-
диначној намени, утврђују се у рачуну прихода и примања, 
расхода и издатака, у периоду привременог финансирања, у 
следећим износима:

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 291.438.368,39
I. Текући расходи 4 282.491.943,39
1. Расходи за запослене 41 161.556.308,02
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 131.955.684,09
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 23.705.923,93
1.3. Социјална давања запосленима 414 648.000,00
1.4. Накнаде трошкова за запослене 415 4.017.500,00
1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416 1.229.200,00
2. Коришћење роба и услуга 42 55.019.844,41
2.1. Стални трошкови 421 16.787.451,92
2.2. Трошкови путовања 422 818.000,00
2.3. Услуге по уговору 423 23.508.200,59
2.4. Специјализоване услуге 424 2.240.000,00
2.5. Текуће поправке и одржавање 425 6.605.638,00
2.6. Материјал 426 5.060.553,90
3. Отплата камата 44 479.000,00
3.1. Отплата домаћих камата 441 130.000,00
3.2. Пратећи трошкови задуживања 444 349.000,00
4. Трансфери осталим нивоима власти 46 4.234.000,00
4.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 1.000.000,00
4.2. Остале дотације и трансфери 465 3.234.000,00
5. Социјална заштита из буџета 47 24.514.790,96
5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 24.514.790,96
6. Остали расходи 48 36.138.000,00
6.1. Донације невладиним организацијама 481 1.260.000,00
6.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 24.061.000,00
6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 10.817.000,00
7. Средства резерве 49 550.000,00
7.1. Стална резерва 499 50.000,00
7.2. Текућа резерва 499 500.000,00
II. Издаци за нефинансијску имовину 5 8.136.425,00
1. Основна средства 51 8.136.425,00
1.1. Зграде и грађевински објекти 511 4.486.625,00
1.2. Машине и опрема 512 3.649.800,00

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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III. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине

6 810.000,00

1. Отплата главнице 61 750.000,00
1.1. Отплата главнице домаћим кредиторима  611 750.000,00
2. Набавка финансијске имовине 62 60.000,00
2.1. Набавка домаће финансијске имовине 621 60.000,00

Члан 4.
Буџет градске општине Земун у периоду привременог 

финансирања састоји се од:
1. прихода и примања у износу  277.416.477,16 динара;
2. расхода и издатака у износу  291.438.368,39 динара;
3. буџетског дефицита у износу  14.021.891,23 динара.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

у износу 14.021.891,23 динара, у периоду привременог фи-
нансирања јануар-јун 2014. године, обезбедиће се из про-
цењеног суфицита из 2013. године у износу 14.021.891,23 
динара, а који се састоји од: 

– наменска средства из буџета РС – Повереништво Ко-
месаријата за избеглице за побољшање услова живота за 
избегла и расељена лица за набавку грађевинског материја-
ла – учешће у пројекту ИПА у износу 1.042.379,00 динара; 

– наменска средства из буџета РС – Повереништво Ко-
месаријата за избеглице за побољшање услова живота за 
избегла и расељена лица за набавку грађевинског материја-
ла у износу – 657.032,40 динара; 

– наменска средства из буџета града – за извршење ре-
шења комуналне инспекције, у износу 80.000,00 динара;

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

– наменска средства из буџета града – за уређење атар-
ских путева, у износу 1.939.031,00 динара;

– средства из редовног пословања у износу од 
3.916.448,83 динара;

– средства од продаје нефинансијске имовине – откуп 
станова у износу 3.292.000,00 динара;

– наменска средства закупа у износу 485.000,00 динара;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

износу 610.000,00 динара.

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 3. 

ове одлуке повећавају се за износ средстава која се прене-
су из буџета града општини за конкретне намене, на основу 
акта надлежног органа града Београда. 

Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 3. 
ове одлуке повећава се за износ средстава које Општина ос-
твари по основу донација и трансфера.

Члан 6.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 3. ове од-

луке, садржан је и износ средстава 14.166.667,00 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 3. ове од-

луке, садржана су средства у износу 38.721.500,00 динара, 
која индиректни корисник буџета ЈП „Пословни простор 
Земун” остварује од продаје добара и услуга на тржишту.

Члан 8.
За сталну буџетску резерву планирају се средства у из-

носу од 50.000,00 динара.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 500.000,00 динара. 
Решења о употреби средстава сталне и текуће буџетске 

резерве доноси председник општине, у складу са Законом о 
буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
Укупна средства буџета у периоду привременог финанси-

рања утврђена су у износу од 291.438.368,39 динара, а обухва-
тају средства распоређена на подрачуну извршења буџета и 
средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима 
индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консо-
лидованог рачуна трезора градске општине Земун.

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

– текући приходи у износу од 236.366.000,00 динара – 
извор финансирања 01;

– приходи од продаје добара и услуга на тржишту инди-
ректног корисника буџета у износу од 38.721.500,00 динара 
– извор финансирања 01;

– примања од донација од међународних организација у 
износу од 434.136,90 динара – извор финансирања 06;

– трансфери од других нивоа власти у износу од 
1.000.676,02 динара – извор финансирања 07;

– примања од добровољних трансфера од физичких и 
правних лица у износу од 507.164,24 динара – извор финан-
сирања 08;

– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 
од 387.000,00 динара – извор финансирања 09;

– процењена неутрошена средства из 2013. године која 
се преносе у 2014. годину у износу 14.021.891,23 динара – 
извор финансирања 13.

Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:

Функ
ција

Екон
класи.

Изв
фин РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ 
ЗА ПЕРИОД I – VI 2014. год.  

 Средства из  
 извора 01 

Средства из осталих 
извора

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7
СКУПШТИНА  

110 Извршни и законодавни органи  
411 Плате додаци и накнаде запослених 2.000.000,00 2.000.000,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 350.000,00 350.000,00 
415 Накнаде трошкова за запослене 30.000,00 30.000,00 
423 Услуге по уговору 20.000,00 20.000,00 
426 Материјал 50.000,00 50.000,00 
481 Дотације невладиним организацијама 460.000,00 460.000,00 

Извори финансирања за функцију 110  
01 Приход из буџета 2.910.000,00   2.910.000,00 

Укупно за функцију 110 2.910.000,00 -   2.910.000,00 



Број 27 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. март 2014.

1 2 3 4 5 6 7
Извори финансирања    

01 Приход из буџета 2.910.000,00 2.910.000,00 
      Укупно скупштина 2.910.000,00 -   2.910.000,00 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ И  ВЕЋЕ  
110 Извршни и законодавни органи  

411 Плате додаци и накнаде запослених 11.300.000,00 11.300.000,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.100.000,00 2.100.000,00 
415 Накнаде трошкова за запослене 230.000,00 230.000,00 
421 Стални трошкови 277.164,24 277.164,24 
423 Услуге по уговору 3.244.837,59 3.244.837,59 
426 Материјал 150.000,00 230.000,00 380.000,00 
499 Средства резерви 550.000,00 -   550.000,00 

Средства резерви - Стална 50.000,00 50.000,00 
Средства резерви - Текућа 500.000,00 500.000,00 
Извори финансирања за функцију 110  

01 Приход из буџета 17.574.837,59 17.574.837,59 
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   507.164,24 507.164,24 

  Укупно за функцију 110 17.574.837,59 507.164,24 18.082.001,83 
  Извори финансирања  
  01 Приход из буџета 17.574.837,59 17.574.837,59 
  08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 507.164,24 507.164,24 
      Укупно Председник Општине И Веће 17.574.837,59 507.164,24 18.082.001,83 
   УПРАВА  

090 Социјална заштита некласификована на другом месту  
  423 Услуге по уговору -   376.335,00 376.335,00 
  Донације од међународних организација 376.335,00 376.335,00 
  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.782.506,00 1.973.499,40 4.756.005,40 
  Управа 2.100.000,00 2.100.000,00 
  Комесаријат 682.506,00 1.973.499,40 2.656.005,40 
  Извори финансирања за функцију 090  
  01 Приход из буџета 2.782.506,00 2.782.506,00 
  06 Донације од међународних организација             376.335,00             376.335,00 
  07 Трансфери од других нивоа власти             274.088,00             274.088,00 
  13 Пренета средства            1.699.411,40          1.699.411,40 
  Укупно за функцију 090            2.782.506,00          2.349.834,40          5.132.340,40 

130 Опште услуге  
  Управа  
  411 Плате, додаци и накнаде  за запослене          95.000.000,00             329.184,09        95.329.184,09 
  412 Социјални доприноси на терет послодавца          17.000.000,00               58.923,93        17.058.923,93 
  414 Социјална давања запосленима               573.000,00             573.000,00 
  415 Накнаде трошкова за запослене            2.800.000,00                 7.500,00          2.807.500,00 
  416 Награде запосленима и остали посебни расходи               936.000,00               83.200,00          1.019.200,00 
  421 Стални трошкови          10.608.624,41          1.027.663,27        11.636.287,68 
  Управа         10.608.624,41          1.027.663,27        11.636.287,68 
  422 Трошкови путовања                 18.000,00                            -                 18.000,00 
  Управа                18.000,00               18.000,00 
  423 Услуге по уговору          16.705.000,00             100.028,00        16.805.028,00 
  Управа         16.705.000,00               60.128,00        16.765.128,00 
  Матичари               39.900,00               39.900,00 
  424 Специјализоване услуге                 50.000,00          2.080.000,00          2.130.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање               790.000,00                            -               790.000,00 
  Управа              790.000,00             790.000,00 
  426 Материјал            2.790.000,00             180.553,90          2.970.553,90 
  Управа           2.790.000,00               41.673,90          2.831.673,90 
  Матичари             138.880,00             138.880,00 
  482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали               470.000,00             470.000,00 
  511 Зграде и грађевински објекти                              -               500.000,00             500.000,00 
  Примања од продаје нефинансијске имовине             500.000,00             500.000,00 
  512 Машине и опрема                              -            3.070.000,00          3.070.000,00 
  Примања од продаје нефинансијске имовине          1.950.000,00          1.950.000,00 
  Приход од закупа             485.000,00             485.000,00 
  Матичари               25.000,00               25.000,00 
  Добровољни трансфер од физичких и правних лица             610.000,00             610.000,00 
  Извори финансирања за функцију 130  
  01 Приход из буџета        147.740.624,41      147.740.624,41 
  06 Донације од међународних организација               57.801,90               57.801,90 
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  07 Трансфери од других нивоа власти             726.588,02             726.588,02 
  13 Пренета средства            6.652.663,27          6.652.663,27 
  Укупно за функцију 130        147.740.624,41          7.437.053,19      155.177.677,60 

160 Опште јавне услуге некл. на другом месту  
  Месне заједнице  
  411 Плате, додаци и накнаде  за запослене            2.300.000,00          2.300.000,00 
  412 Социјални доприноси на терет послодавца               420.000,00             420.000,00 
  415 Накнаде трошкова за запослене               120.000,00             120.000,00 
  421 Стални трошкови               903.000,00             903.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање                 30.000,00               30.000,00 
  426 Материјал               100.000,00             100.000,00 
  Извори финансирања за функцију 160  
  01 Приход из буџета            3.873.000,00                            -            3.873.000,00 
  Укупно за функцију 160            3.873.000,00                            -            3.873.000,00 

170 Трансакције јавног дуга  
  Распоређена примања од продаје нефинансијске имовине  
  441 Отплата домаћих камата             130.000,00             130.000,00 
  444 Пратећи трошкови задуживања             349.000,00             349.000,00 
  611 Отплата главнице домаћим кредиторима             750.000,00             750.000,00 
  Извори финансирања за функцију 170  
  09 Примања од продаје нефинансијске имовине             387.000,00             387.000,00 
  13 Пренета средства               842.000,00             842.000,00 
  Укупно за функцију 170                              -            1.229.000,00          1.229.000,00 

330 Судови  
  Јавно правобранилаштво градске општине Земун  
  411 Плате, додаци и накнаде  за запослене            3.000.000,00          3.000.000,00 
  412 Социјални доприноси на терет послодавца               550.000,00             550.000,00 
  415 Накнаде трошкова за запослене                 80.000,00               80.000,00 
  422 Трошкови путовања                 50.000,00               50.000,00 
  423 Услуге по уговору                 20.000,00               20.000,00 
  426 Материјал                 80.000,00               80.000,00 
  482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                 25.000,00               25.000,00 
  483 Новчане казне и пенали по решењу судова            7.000.000,00          7.000.000,00 
  Извори финансирања за функцију 330  
  01 Приход из буџета          10.805.000,00                            -          10.805.000,00 
  Укупно за функцију 330          10.805.000,00                            -          10.805.000,00 

473 Туризам  
  465 Остале дотације и трансфери            3.234.000,00                            -            3.234.000,00 
  Надлежности           3.234.000,00          3.234.000,00 
  Извори финансирања за функцију 473  
  01 Приход из буџета            3.234.000,00                            -            3.234.000,00 
  Укупно за функцију 473            3.234.000,00                            -            3.234.000,00 

620 Развој заједнице  
  422 Трошкови путовања               500.000,00                            -               500.000,00 
  Надлежности              500.000,00             500.000,00 
  424 Специјализоване услуге               100.000,00                            -               100.000,00 
  Надлежности              100.000,00               100.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање               190.207,00          1.939.031,00          2.129.238,00 
  Надлежности          1.939.031,00          1.939.031,00 
  Приход од закупа              190.207,00             190.207,00 
  511 Зграде и грађевински објекти            3.986.625,00                            -            3.986.625,00 
  Приход од закупа           3.986.625,00          3.986.625,00 
  512 Машине и опрема               388.800,00                            -               388.800,00 
  Приход од закупа              388.800,00             388.800,00 
  Извори финансирања за функцију 620  
  01 Приход из буџета            5.165.632,00          5.165.632,00 
  13 Пренета средства            1.939.031,00          1.939.031,00 
  Укупно за функцију 620            5.165.632,00          1.939.031,00          7.104.663,00 

860 Рекреација, спорт, култура и вере  
  481 Дотације невладиним организацијама               800.000,00                           -               800.000,00 
  Надлежности              800.000,00             800.000,00 
  Извори финансирања за функцију 860  
  01 Приход из буџета               800.000,00                            -               800.000,00 
  Укупно за функцију 860               800.000,00                            -               800.000,00 

912 Основно образовање  
  422 Трошкови путовања               100.000,00                            -               100.000,00 
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  Надлежности              100.000,00             100.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање               750.000,00                            -               750.000,00 
  Надлежности              750.000,00             750.000,00 
  426 Материјал               480.000,00                            -               480.000,00 
  Надлежности              480.000,00             480.000,00 
  463 Трансфери осталим нивоима власти            1.000.000,00                            -            1.000.000,00 
  Надлежности           1.000.000,00          1.000.000,00 
  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета            1.000.000,00                            -            1.000.000,00 
  Надлежности           1.000.000,00          1.000.000,00 
  Извори финансирања за функцију 912  
  01 Приход из буџета            3.330.000,00            3.330.000,00 
  Укупно за функцију 912            3.330.000,00            3.330.000,00 

920 Средње образовање  
  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета               500.000,00             500.000,00 
  Надлежности              500.000,00             500.000,00 
  Извори финансирања за функцију 920  
  01 Приход из буџета               500.000,00               500.000,00 
  Укупно за функцију 920               500.000,00                            -               500.000,00 

960 Помоћне услуге образовању  
  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета          15.370.000,00          2.888.785,56        18.258.785,56 
  Надлежности         15.370.000,00          2.888.785,56        18.258.785,56 
  Извори финансирања за функцију 960  
  01 Приход из буџета          15.370.000,00        15.370.000,00 
  13 Пренета средства            2.888.785,56          2.888.785,56 
  Укупно за функцију 960          15.370.000,00          2.888.785,56        18.258.785,56 
  Извори финансирања  
  01 Приход из буџета        193.600.762,41      193.600.762,41 
  06 Донације од међународних организација             434.136,90             434.136,90 
  07 Трансфери од других нивоа власти          1.000.676,02          1.000.676,02 
  09 Примања од продаје нефинансијске имовине             387.000,00             387.000,00 
  13 Пренета средства        14.021.891,23        14.021.891,23 
      УКУПНО УПРАВА        193.600.762,41        15.843.704,15      209.444.466,56 
  ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН“  

410 Општи економски и комерцијални посл.и посл. по питању рада  
  411 Плате, додаци и накнаде  за запослене          18.026.500,00        18.026.500,00 
  412 Социјални доприноси на терет послодавца            3.227.000,00          3.227.000,00 
  414 Социјална давања запосленима                 75.000,00               75.000,00 
  415 Накнаде трошкова за запослене               750.000,00             750.000,00 
  416 Награде запосленима  и остали посебни расходи               210.000,00             210.000,00 
  421 Стални трошкови            3.971.000,00          3.971.000,00 
  422 Трошкови путовања               150.000,00             150.000,00 
  423 Услуге по уговору            3.042.000,00                            -            3.042.000,00 
  Одлука о обиму           1.410.000,00          1.410.000,00 
  Индиректни корисник           1.632.000,00          1.632.000,00 
  424 Специјализоване услуге                 10.000,00               10.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање            2.906.400,00                            -            2.906.400,00 
  Одлука о обиму           2.336.400,00          2.336.400,00 
  Индиректни корисник              570.000,00             570.000,00 
  426 Материјал            1.000.000,00          1.000.000,00 
  482 Порези, обавезне таксе, казне  и пенали          23.566.000,00                            -          23.566.000,00 
  Одлука о обиму         18.534.000,00        18.534.000,00 
  Индиректни корисник           5.032.000,00          5.032.000,00 
  483 Новчане казне и пенали по решењу судова            3.817.000,00          3.817.000,00 
  512 Машине и опрема               191.000,00             191.000,00 
  621 Набавка домаће финансијске имовине                 60.000,00               60.000,00 
  Извори финансирања за функцију 410  
  01 Приход из буџета - Одлука о обиму          22.280.400,00        22.280.400,00 
  01 Приход из буџета - индиректни корисник          38.721.500,00          38.721.500,00 
  Укупно за функцију 410          61.001.900,00                            -          61.001.900,00 
  Извори финансирања  
  01 Приход из буџета -  Одлука о обиму          22.280.400,00        22.280.400,00 
  01 Приход из буџета - индиректни корисник          38.721.500,00        38.721.500,00 
      УКУПНО ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН“          61.001.900,00                            -          61.001.900,00 
  Извори финансирања укупних средстава  
  01 Приход из буџета - Одлука о обиму        236.366.000,00      236.366.000,00 
  01 Приход из буџета - индиректни корисник          38.721.500,00        38.721.500,00 
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  06 Донације од међународних организација             434.136,90             434.136,90 
  07 Трансфери од других нивоа власти          1.000.676,02          1.000.676,02 
  08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица             507.164,24             507.164,24 
  09 Примања од продаје нефинансијске имовине             387.000,00             387.000,00 
  13 Пренета средства        14.021.891,23        14.021.891,23 
      УКУПНА СРЕДСТВА        275.087.500,00        16.350.868,39      291.438.368,39 

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 
2016. годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу члана 36а. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13-испр. и 108/13) и Закона о одређивању мак-
сималног броја запослених у локалној администрацији 
(„Службени гласник РС”, број 104/09), број запослених код 
корисника буџета градске општине Земун (директни и ин-
директни буџетски корисници) не може прећи максималан 
број запослених на неодређено и одређено време утврђен 
овим Законом.

У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број за-
послених из става 1. овог члана.

Члан 11.
Приходи и примања буџета остварују се и наплаћују у 

складу са законом и другим прописима независно од из-
носа 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 и преносу апроприја-
ције у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Одељења за финансије и интерне контроле буџета Управе 
ГО Земун, може извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вред-
ности 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 периоду привременог финансирања дође до про-
мене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, председник градске општине Земун доноси 
одлуку да се износ апропријације који није могуће искорис-
тити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користи-
ти за намене које нису предвиђене буџетом или за намене 
за које нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Преусмеравање средстава у текућу буџетску резерву вр-
шиће се у складу са Законом о буџетском систему. 

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. 

Члан 15.
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 
ГО Земун.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које апропријације нису планиране или за 
сврхе за које се у периоду привременог финансирања пока-
же да планиране апропријације 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 16.
Средства сталне буџетске резерве планирана као посеб-

на апропријација, користиће се за финансирање расхода и 
издатака градске општине Земун у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљо-
трес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и 
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне 
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да 
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 

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

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

Члан 17.
Новчана средства буџета градске општине Земун и ди-

ректних и индиректних корисника средстава буџета, као 
и других корисника јавних средстава који су укључени у 
консолидовани рачун трезора, користиће се у складу са 
Правилником о начину коришћења средстава са подрачу-
на, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора 
градске општине Земун, број 06-663/2005-1 од 30. децембра 
2005. године.

Члан 18.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реали-

зацију обавеза других корисника јавних средстава, у сми-
слу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико 
ови корисници нису добили сагласност на финасијски план 
на начин прописан законом, односно актом надлежног ор-
гана градске општине Земун. 



Број 27 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. март 2014.

Члан 19.
Расходи и издаци распоређени у Посебном делу Одлу-

ке о буџету члан 9. индиректни корисник ЈП „Пословни 
простор Земун”, извршавају се преко рачуна индиректног 
корисника који се води у Управи за трезор, као подрачун 
консолидованог рачуна трезора градске општине Земун, у 
складу са овом одлуком и финансијским планом индирект-
ног корисника.

Члан 20.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 9. 

ове одлуке вршиће се на основу финансијског плана ди-
ректних корисника буџета за период привременог финаси-
рања који доноси руководилац буџетског корисника у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијским планом из става 1. овог члана средства 
буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са еко-
номском и функционалном класификацијом и по изворима 
финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана 
сагласност даје Веће градске општине Земун по претход-
но прибављеном мишљењу Одељења за финансије Управе 
градске општине Земун.

Финансијски план директних корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 9. 
ове одлуке.

Члан 21.
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 22.
Руководилац директног, односно индиректног корисни-

ка 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.

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

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења 
из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно 
индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 23. 
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 градске општине Земун, Одељењу 
за финансије, у року од 15 дана од дана истека периода, као 
и све законом предвиђене извештаје у прописаним рокови-
ма који се преко директног корисника достављају надлеж-
ним органима града и републике.

Члан 24.
Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-

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

Корисници средстава буџета преузете обавезе на терет 
буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о роко-
вима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тран-
сакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12).

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. 
овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи 
на капиталне издатке и захтеве за плаћање у више година, 
уз сагласност Већа градске општине Земун.

Преузете обавезе чији су износи већи од износа сред-
става који је предвиђен овом одлуком или су у супротности 
са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на 
терет буџета.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 25. 
Обрачун и исплата плата корисника буџетских средста-

ва градске општине Земун вршиће се према јединственим 
елементима примењеним ради уједначавања јавне пот-
рошње на нивоу града у оквиру консолидованих средста-
ва прописаних на нивоу републике, примењујући мере о 
изједначавању плата изабраних, именованих и поставље-
них лица и запослених између града и градских општина. 

У случају исплата плата супротно елементима из става 1. 
овог члана, на основу члана 19. став. 2. Одлуке о привреме-
ном утврђивању обима средстава за вршење послова града 
и градских општина и привременом утврђивању прихода 
који припадају граду, односно градским општинама за пе-
риод јануар–јун 2014. године („Службени лист града Бео-
града”, број 24/14), актом Привременог органа града Београ-
да обуставиће се пренос средстава утврђен овом одлуком.

Члан 26.
У периоду привременог финасирања обрачун и испла-

та плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и 
јубиларних награда и других врста награда и бонуса пред-
виђених посебним и појединачним колективним уговори-
ма, за директне и индиректне кориснике средстава буџета 
градске општине Земун, вршиће се у складу са Законом о 
буџету Републике Србије за 2014. годину. 

Члан 27.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току привременог финансирања приходи и 
примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима 
на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неоп-
ходни за несметано функционисање органа градске општи-
не Земун односно корисника буџетских средстава.

Председник градске општине Земун може привремено 
обуставити извршење појединих издатака буџета, у случају 
да се издаци повећају или примања буџета смање. 

Ако корисници буџетских средстава остваре приходе 
и примања у износу већем од износа исказаног у члану 3. 
ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства остварена, а за наме-
не утврђене овом одлуком. 
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Ако индиректни корисници буџетских средстава не 
остваре приходе утврђене у члану 3. ове одлуке, апроприја-
ције утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет 
средстава буџета директног корисника. 

Члан 28.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника 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 29.
Корисници буџетских средстава су дужни да Одељењу 

за финансије Управе градске општине Земун ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, као и да доста-
вљају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 
одређеном временском периоду. 

Члан 30.
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.

Члан 31.
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 32.
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 33.
Расходи и издаци органа градске општине Земун, од-

носно директних и индиректних корисника буџетских 
средстава, извршаваће се преко трезора Републике Србије, 
који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу 
на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет 
буџетских средстава.

Члан 34.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач градска општина Земун, дужни су да најкасније до 
30. јуна текуће буџетске године, део од најмање 50% добити 
по завршном рачуну за 2013. годину, уплате у буџет градске 
општине Земун.

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

Члан 35. 
На основу члана 18. Одлуке о привременом утврђи-

вању обима средстава за вршење послова града и градских 
општина и привременом утврђивању прихода који припа-
дају граду, односно градским општинама за период јануар 
– јун 2014. године („Службени лист града Београда”, број 
24/14), у циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за 
потрошњу и остваривања прихода прописаних одлуком, 

Привремени орган града Београда, преко рачуна буџета 
града, врши усклађивање утврђеног обима средстава за 
потрошњу и притицања прихода, оређивањем других про-
цената којима се распоређују приходи, а до одређеног нивоа 
потрошње. 

Уколико се у току важења ове одлуке стекну објективни 
услови (измена законских прописа, смањење броја запосле-
них, промена надлежности и друго), за промену утврђеног 
обима средстава, на основу члана 18. став 3. Одлуке о при-
временом утврђивању обима средстава за вршење послова 
града и градских општина и привременом утврђивању при-
хода који припадају граду, односно градским општинама за 
период јануар–јун 2014. године („Службени лист града Бео-
града”, број 24/14), Привремени орган града Београда може 
одредити и друге износе оквира за потрошњу.

Члан 36.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин 

утврђен чланом 33. ове одлуке, за финансирање дефицита 
текуће ликвидности која може да настане услед неуравно-
тежености кретања у приходима и расходима буџета, пред-
седник градске општине Земун се може задужити у складу 
са чланом 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, 
бр. 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 37. 
Градска општина Земун је у складу са чланом 20. Одлу-

ке о привременом утврђивању обима средстава за вршење 
послова града и градских општина и привременом утврђи-
вању прихода који припадају граду, односно градским 
општинама за период јануар – јун 2014. године („Службени 
лист града Београда”, број 24/14), у обавези да доставља Се-
кретаријату за финансије Градске управе редовне месечне 
извештаје о оствареним приходима и извршеним расходи-
ма у периоду важења ове одлуке, односно тромесечне из-
вештаје о извршењу обима средстава. 

Члан 38.
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. 

Члан 39.
По истеку привременог финансирања плаћене и преузе-

те обавезе у периоду привременог финансирања у складу са 
овом одлуком, укључују се у буџет градске општине Земун 
за 2014. годину.

Члан 40. 
Ову oдлуку доставити Министарству финансија – Уп-

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

Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. априла 
2014. године.

Веће градске општине Земун
Број 06-202/2014-II/21, 31. марта 2014. године

Председник
Дејан Матић, с.р.
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НОВИ БЕОГРАД

Веће градске општине Нови Београд, у складу са чла-
ном 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 63/13 и 108/13), на осно-
ву члана 43. став 1. тачка 3. Статута градске општине Нови 
Београд („Службени лист града Београда”, бр. 3/11-пре-
чишћен текст и 33/13), на седници одржаној 31. марта 2014. 
године, донело је 

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ НОВИ БЕОГРАД У ПЕРИОДУ ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГО-

ДИНЕ

Члан 1.
Привремено финансирање градске општине Нови Бе-

оград вршиће се до доношења Одлуке о буџету градске 
општине Нови Београд за 2014. годину, а најдуже првих 
шест месеци фискалне 2014. године, односно до 30. јуна 
2014. године.

Члан 2.
Укупни приходи буџета градске општине Нови Београд 

у периоду привременог финансирања утврђени су у складу 
са Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за 
вршење послова града и градских општина и привременом 
утврђивању прихода који припадају граду, односно град-
ским општинама за период јануар–јун 2014. години.

Укупни приходи буџета градске општине Нови Београд 
у периоду привременог финансирања јануар–јун 2014. годи-
не износе 253.085.034 динара, односно једну половину изно-
са планираних расхода у Одлуци о буџета градске општине 
Нови Београд за 2013. годину.

Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 540.000 динара. Средства текуће буџетске резерве кори-
сте се на основу решења председника општине за неплани-
ране расходе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне.

Члан 4.
За сталну буџетску резерву планира се 10.000 динара. 

Стална буџетска резерва се користи за отклањање после-
дица ванредних околности на основу решења председника 
градске општине.

Члан 5.
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 

општине Нови Београд за период јануар-јун 2014. годину 
састоје се од:”

у динарима
A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 253.885.034
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:

 

буџетска средства 252.820.509
сопствени приходи 800.000
донације 264.525
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 253.885.034
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:

250.505.084

у динарима
текући буџетски расходи 249.440.559
расходи из сопствених прихода 800.000
донације 264.525
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

3.379.950

текући буџетски издаци 3.379.950
издаци из сопствених прихода 0
донације  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)  
Издаци за набавку финансијске имовине  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања  
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из прет-
ходних година

 

Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спро-
вођења јавних политика

 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 6.
Укупни приходи по врстама у периоду привременог фи-

нансирања јануар-јун 2014. године утврђују се у следећим 
износима:

    у динарима
Ек.

клас. Приходи Буџет 2014.
Привремени

    I-VI
321121 Вишак прихода-суфицит из 2013 6.768.309
71 Текући приходи  
711111 Порез на зараде 108.053.499
711147 Порез на земљиште 1.050.000
713121 Порез на имовину од физичких лица 26.000.000
713122 Порез на имовину од правних лица 24.602.248
713311 Порез на наслеђе и поклон 9.028.381
  Свега 71 168.734.128
73 Донације и трансфери  
733152 Други текући трансфери од Републике у корист  
  нивоа општина 170.000
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 356.200
  Свега 73 526.200
74 Други приходи  
741151 Приход од камата 1.200.000
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 35.000.000
  тржишних организација у корист нивоа општине  
742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 29.166.347
742251 Општинске административне таксе 1.290.000
742351 Приходи које својом делатношћу остварују општински 

органи, организације и службе
1.452.000

743351 Приходи од новчаних казни 385.000
743353 Приходи од мандатних казни 250.000
744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 264.525
  лица у корист нивоа општина  
745151 Остали приходи у корист нивоа општина 688.525
  Свега 74 69.696.397
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  
772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 7.360.000
  буџета општине из претходне године  
  Свега 74 7.360.000
  УКУПНИ ПРИХОДИ : 253.085.034

Сопствени приходи Новобеоградске културне мреже 
планирају се у износу од 800.000 динара.
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Члан 7.
Расходи буџета по основним наменама у периоду при-

временог финансирања јануар–јун 2014. године утврђују се 
у следећим износима:

 (у дин. )

Економ.
класиф. Опис

Средства 
буџета Сопствени УКУПНО

у динарима приходи 
1 2 3 4 6

41 Расходи за запослене 155.895.000 155.895.000
411 Плате, додаци и накнаде запослених 126.900.000 126.900.000
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
22.120.000 22.120.000

413 Накнаде у натури 4.390.000 4.390.000
414 Социјална давања запосленима 1.600.000 1.600.000
415 Накнаде трошкова за запослене 415.000 415.000
416 Накнаде запосленима и остали 

посебни расх.
140.000 140.000

417 Одборнички додатак 330.000 330.000
42 Коришћење услуга и роба 74.729.559 74.729.559

421 Стални трошкови 29.008.734 29.008.734
422 Трошкови путовања 40.000 40.000

1 2 3 4 6
423 Услуге по уговору 15.064.995 800.000 15.864.995
424 Специјализоване услуге 80.000 80.000
425 Текуће поправке и одржавање 23.449.680 23.449.680
426 Материјал 7.086.150 7.086.150
46 Донације, дотације и трансфери 314.525 314.525

463 Трансфери осталим нивоима 
власти

314.525 314.525

47 Социјално осигурање и социјална 
заштита

2.720.000 2.720.000

472 Накнаде за социјалну заштиту 2.720.000 2.720.000
48 Остали расходи 15.285.000 15.285.000

481 Донације невладиним организа-
цијама

585.000 585.000

482 Порези, обавезне таксе и казне 11.400.000 11.400.000
483 Новчане казне и пенали 3.300.000 3.300.000
499 Средства резерве 550.000 550.000

49911 Стална резерва 10.000 10.000
49912 Текућа резерва 540.000 540.000

51 Основна средства 3.590.950 3.590.950
512 Машине и опрема 3.340.950 3.340.950
515 Нематеријална имовина 250.000 250.000

УКУПНИ РАСХОДИ: 253.085.034 800.000 253.885.034

Члан 8.
Средства из буџета у износу од 253.085.034 динара и сопствена средства индиректних буџетских корисника у износу од 

800.000 динара распоређују се по корисницима, функционалним и економским класификацијама:

              (у дин.)
Гл
ав

Фун
кц.

По
зи

Ек.
клас Расходи План 

I-VI/2014
Из додат.
средстава

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
        Раздео 1.      
        ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      
  110     Опште јавне услуге      
    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 16.400.000   16.400.000
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.700.000   2.700.000
    3 413 Накнаде у натури 330.000   330.000
    4 414 Социјална давања запосленима 100.000   100.000
    5 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 100.000   100.000
    6 417 Одборнички додатак 330.000   330.000
    7 421 Стални трошкови 400.000   400.000
    8 422 Трошкови путовања 20.000   20.000
    9 423 Услуге по уговору 2.350.000   2.350.000
    10 481 Дотације невладиним организацијама 450.000   450.000
    11 482 Порези, обавезне таксе,казне и пенали 50.000   50.000
    12 483 Трошкови вођења судских спорова 3.300.000   3.300.000
    13 4991  Стална буџетска резерва 10.000   10.000
    14 4992 Текућа буџетска резерва 540.000   540.000
        Извори финансирања за функцију 110      
      01 Приходи из буџета 26.930.000   26.930.000
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 150.000   150.000
        Укупно за функцију 110 27.080.000   27.080.000
  160     Опште јавне услуге некласификоване      
        на другом месту      
        Изборна комисија      
    15 423 Услуге по уговору 40.000   40.000
    16 426 Материјал 100.000   100.000
        Извори финансирања за функ. 160      
      01 Приходи из буџета 140.000   140.000
        Укупно за функцију 160 140.000   140.000
  620     Развој заједнице      
    17 423 Услуге по уговору 1.340.512   1.340.512
    18 425 Текуће поправке и одржавање 16.800.000   16.800.000
      463 Трансфери осталим нивоима власти 164.525   164.525
        Извори финансирања за функцију 620      



Број 27 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. март 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8
      01 Приходи из буџета 17.950.360   17.950.360
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 164.525   164.525
      13 Вишак прихода -суфицит из претходне године 190.152   190.152
        Укупно за функцију 620 18.305.037   18.305.037
  810     Услуге рекреације, спорта и омладине      
    19 423 Услуге по уговору 2.350.000   2.350.000
    20 481 Дотације невладиним организацијама 135.000   135.000
        Извори финансирања за функцију 810      
      01 Приходи из буџета 2.485.000   2.485.000
        Укупно за функцију 810 2.485.000   2.485.000
  820     Услуге културе      
    21 423 Услуге по уговору 575.000   575.000

1.1.       Новобеоградска културна мрежа      
    22 411 Плате и додаци запослених 1.700.000   1.700.000
    23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 320.000   320.000
    24 413 Накнаде у натури 80.000   80.000
    25 421 Стални трошкови 90.000   90.000
    26 423 Услуге по уговору 2.867.537 800.000 3.667.537
      426 Материјал 60.000    
        Извори финансирања главе 1.1.      
      01 Приходи из буџета 4.650.000   4.650.000
      04 Сопствени приходи   800.000 800.000
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000    
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 367.537   367.537
        Укупно глава 1.1. 5.117.537 800.000 5.917.537
        Извори финансирања за функцију 820      
      01 Приходи из буџета 5.225.000   5.225.000
      04 Сопствени приходи   800.000 800.000
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000   100.000
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 367.537   367.537
        Укупно за функцију 820 5.692.537 800.000 6.492.537
  830     Услуге емитовања и издаваштва      
    27 423 Услуге по уговору 200.000   200.000
        Извори финансирања за функцију 830      
      01 Приходи из буџета 200.000   200.000
        Укупно за функцију 830 200.000   200.000
  912     Образовање      
    28 423 Услуге по уговору 450.000   450.000
    29 463 Трансфери осталим нивоима власти 150.000   150.000
    30 472 Накнаде из буџета за образовање 2.500.000   2.500.000
        Извори финансирања за функцију 912      
      01 Приходи из буџета 3.100.000   3.100.000
        Укупно за функцију 912 3.100.000   3.100.000
  090     Социјална заштита некласификована      
        на другом месту      
    31 423 Услуге по уговору 1.000.000   1.000.000
    32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 220.000   220.000
        Извори финансирања за функцију 090      
      01 Приходи из буџета 1.050.000   1.050.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 170.000   170.000
        Укупно за функцију 090 1.220.000   1.220.000
        Извори финансирања за раздео I      
      01 Приходи из буџета 57.080.360   57.080.360
      04 Сопствени приходи   800.000 800.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 170.000   170.000
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 264.525   264.525
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 707.689   707.689
        Укупно за раздео I 58.222.574 800.000 59.022.574
        Раздео 2.      
        ОПШТИНСКА УПРАВА      
  130     Опште услуге      
    33 411 Плате, додаци и накнаде запослених 93.200.000   93.200.000
    34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.500.000   16.500.000
    35 413 Накнаде у натури 3.650.000   3.650.000
    36 414 Социјална давања запосленима 1.300.000   1.300.000
    37 415 Накнаде трошкова за запослене 55.000   55.000
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    38 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 40.000   40.000
    39 421 Стални трошкови 19.948.734   19.948.734
    40 422 Трошкови путовања 20.000   20.000
    41 423 Услуге по уговору 1.391.946   1.391.946
    42 425 Текуће поправке и одржавање 2.449.680   2.449.680
    43 426 Материјал 6.626.150   6.626.150
    44 482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000   250.000
    45 512 Машине и опрема 3.340.950   3.340.950
    46 515 Нематеријална имовина 250.000   250.000
        Извори финансирања функције 130      
      01 Приходи из буџета 146.806.000   146.806.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 356.200   356.200
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 1.860.260   1.860.260
        Укупно за функцију 130 149.022.460   149.022.460
  160     Опште јавне услуге некласификоване      
        на другом месту      

2.1.       Месне заједнице      
    47 425 Текуће поправке и одржавање 200.000   200.000
    48 421 Стални трошкови 2.500.000   2.500.000
        Извори финансирања главе 2.1      
      01 Приходи из буџета 2.700.000   2.700.000
        Укупно за главу 2.1 2.700.000   2.700.000
        Извори финансирања функције 160      
      01 Приходи из буџета 2.700.000   2.700.000
        Укупно функција 160 2.700.000   2.700.000
  410     Општи економски и комерцијални послови      
        и послови по питању рада      

2.2.       ЈП „Пословни простор”      
    49 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.500.000   9.500.000
    50 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.600.000   1.600.000
    51 414 Социјална давања запосленима 200.000   200.000
    52 415 Накнаде трошкова за запослене 360.000   360.000
    53 421 Стални трошкови 6.000.000   6.000.000
    54 423 Услуге по уговору 1.500.000   1.500.000
    55 424 Специјализоване услуге 80.000   80.000
    56 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000   4.000.000
    57 426 Материјал 300.000   300.000
    58 482 Порези,обавезне таксе и казне 11.000.000   11.000.000
    59 483 Новчане казне и пенали по реш.судова 0   0
    60 511 Зграде и грађевински објекти 0   0
        Извори финансирања главе 2.2      
      01 Приходи из буџета 30.340.000   30.340.000
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 4.200.000   4.200.000
        Укупно за главу 2.2 34.540.000   34.540.000
        Извори финансирања функције 410      
      01 Приходи из буџета 30.340.000   30.340.000
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 4.200.000   4.200.000
        Укупно функција 410 34.540.000   34.540.000
  490     Економски послови некласификовани      
        на другом месту      
        Центар за развој и локалну економију      
    61 411 Плате, додаци и накнаде запослених 6.100.000   6.100.000
    62 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.000.000   1.000.000
    63 413 Накнаде у натури 330.000   330.000
      415 Накнаде трошкова за запослене      
    64 421 Стални трошкови 70.000   70.000

2.3.   65 423 Услуге по уговору 1.000.000 0 1.000.000
    66 482 Порези, обавезне таксе иказне 100.000   100.000
        Извори финансирања главе 2.3      
      01 Приходи из буџета 8.600.000   8.600.000
        Укупно за главу 2.3 8.600.000 0 8.600.000
        Извори финансирања функције 490      
      01 Приходи из буџета 8.600.000   8.600.000
        Укупно функција 490 8.600.000 0 8.600.000
        Извори финансирања за раздео II      
      01 Приходи из буџета 188.446.000   188.446.000
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1 2 3 4 5 6 7 8
      07 Трансфери од других нивоа власти 356.200   356.200
      13 Вишак прихода – суфицит из претходне године 6.060.260   6.060.260
        Укупно за раздео II: 194.862.460 0 194.862.460
        Извори финансирања за раздео I + II      
      01 Приходи из буџета 245.526.000   245.526.000
      04 Сопствени приходи   800.000 800.000
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 264.525   264.525
      07 Трансфери од других нивоа власти 526.200   526.200
      13 Вишак прихода -суфицит из претходне године 6.768.309   6.768.309
        УКУПНИ РАСХОДИ (I + II) 253.085.034 800.000 253.885.034

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
„У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија на основу одредбе члана 36а Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 
и 93/12), и Законом о одређивању максималног броја за-
послених у локалној администрацији („Службени гласник 
РС”, број 104/09), број запослених код корисника буџета 
општине (директни и индиректни буџетски корисници) не 
може прећи максималан број запослених на неодређено и 
одређено време, и то:

– на неодређено време 240 и
– одређено време 16.

Члан 10.
Председник градске општине је наредбодавац за из-

вршење расхода и издатака распоређених овом одлуком у 
Разделу 1. и Разделу 2. и одговоран за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских ап-
ропријација. 

За законито и наменско коришћење средстава распо-
ређених овом одлуком, поред функционера, односно руко-
водиоца директних и индиректних корисника буџета, одго-
воран је начелник Општинске управе.

Члан 11.
Председник градске општине може донети одлуку о 

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

Директни корисник буџетских средстава уз одобрењe 
Одељења за буџет и финансије, може извршити преусме-
равање апропријација одобрених на име одређеног расхода 
у износу 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 доноси одлуку да се износ апропријације 
који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску ре-
зерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у 
довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4 овог 
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђеног Законом. 

Члан 12.
У случају да се буџету општине из другог буџета (репу-

блике, града Београда или друге локалне самоуправе) оп-
ределе актом наменска трансферна средства укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације 
чији износи нису могли бити познати у поступку доноше-
ња ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање рас-
хода по том основу.

Члан 13.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току привременог финансирања приходи 
смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: 
обавезе утврђене законским прописима на постојећем ни-
воу и минимални стални трошкови неопходни за несмета-
но функционисање корисника буџетских средстава.

Наредбодавац може привремено обуставити извршење 
појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећа-
вају или приходи буџета смање.

Члан 14.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу користити средства распоређена овом одлуком за на-
мене за које су им та средства одобрена.

Корисници средстава буџета, који одређени расход из-
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни 
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других прихода.

Члан 15.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђене одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
плаћене искључиво са Консолидованог рачуна трезора.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну 
документацију за плаћање.

Члан 16.
У периоду привременог финансирања обрачун и испла-

та плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и 
јубиларних награда и других врста награда и бонуса пред-
виђених посебним и појединачним колективним уговори-
ма, за директне и индиректен кориснике средстава буџета 
општине вршиће се у складу са Законом о буџету Републи-
ке Србије.
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Члан 17.
Новчана средства буџета градске општине Нови Београд 

и директних и индиректних корисника средстава буџета 
воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна 
трезора градске општине Нови Београд, која преостану по 
извршењу обавеза буџета општине, осим прихода за које 
је у посебном закону, односно пропису општине утврђена 
намена која ограничава употребу тих средстава, могу се ин-
вестирати на домаћем финансијском тржишту новца.

Члан 18.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач градска општина, дужни су да у периоду који по-
чиње најкасније до 31. марта текуће буџетске године, део 
од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. годи-
ну уплате у буџет општине према динамици која ће бити 
одређена посебним актом.

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

Члан 19.
Веће градске општине даје сагласност на финансијски 

план ЈП „Пословни простор”, Центра за развој и локалну 
економију и Новобеоградске културне мреже, чији је осни-
вач градска општина Нови Београд.

Финансијски план месне заједнице доноси савет месне 
заједнице, а сагласност на финансијски план месне заједни-
це даје Веће градске општине.

Уколико ови корисници нису добили сагласност на фи-
нансијски план прописан законом, односно актом изврш-
ног органа неће се вршити плаћање са консолидованог ра-
чуна трезора.

Члан 20.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. 

ове одлуке вршиће се на основу финансијског плана ди-
ректног корисника буџета за период привременог финанси-
рања који доноси руководилац тог буџетског корисника, у 
року од пет дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијским планом из става 1. овог члана средства 
буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са еко-
номском и функционалном класификацијом и по изворима 
финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана 
сагласност даје Општинско веће по прибављеном мишљењу 
Одељења за буџет и финансије.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 11. 
ове одлуке у складу са законом.

Члан 21.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за 

буџет и финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Члан 22.
Одељење за буџет и финансије доставља Секретаријату 

за финансије града редовне месечне извештаје о остваре-
ним приходима и извршеним расходима за период привре-
меног финансирања, односно тромесечне извештаје о из-
вршењу обима средстава за капитална улагања и извршење 
наменских прихода буџeта.

Члан 23.
Ако у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стан-

дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник ће извршити одговарајуће измене ове 
одлуке на предлог Одељења за буџет и финансије.

Члан 24.
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 25.
Распоред и коришћење средстава у периоду привреме-

ног финансирања за реализацију програма, манифестација 
и дотација невладиним организацијама вршиће се по по-
себном акту (решење, закључак), који доноси наредбодавац 
буџета.

Члан 26.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава 

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

Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, председник се може задужити у 
складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Служ-
бени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11) a уз добијену са-
гласност Привременог органа града Београда.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу града Београда”, а примењује се од 1. априла 
2014. године.

Веће градске општине Нови Београд
Број Х-020-105, 31. марта 2014. године

Председник
Александар Шапић, с.р.

ПАЛИЛУЛА

Веће градске општине Палилула на 7. седници одржаној 
31. марта 2014. године, на основу члана 46, став 4, 5, 7, 9. и 
10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 46, 
став 1, тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/07) и члана 52, став 1, тачка 2. Статута 
градске општине Палилула („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), Одлуке о привременом утврђи-
вању обима средстава за вршење послова града и градских 
општина и привременом утврђивању прихода који припа-
дају граду, односно градским општинама за период јануар–
јун 2014. године, број 4-2125/14-С-20 од 24. марта 2014. годи-
не (у даљем тексту: градска одлука), донело је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
До доношења одлуке о буџету градске општине Пали-

лула за 2014. годину, а најкасније до 30. јуна 2014. године, 
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вршиће се привремено финансирање на основу Одлуке о 
буџету градске општине Палилула за 2013. годину („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 69/12, 35/13 и 73/13).

Члан 2.
Привремено финансирање из члана 1. ове одлуке, вр-

шиће се највише до ½ износа планираних расхода и издата-
ка у акту о буџету претходне фискалне године. 

Укупна средства буџета градске општине Палилула у пе-
риоду привременог финансирања за 2014. годину утврђују 
се у износу од 239.251.190 динара и састоје се из: 

– текућих прихода и примања  215.008.516 динара
–  дела пренетих средстава 

из 2013. године  19.922.309 динара
–  текућих трансфера градова 

у корист нивоа општина  842.460 динара
–  меморандумских ставки 

за рефундацију расхода  1.440.781 динара
–  меморандумских ставки 

за рефундацију расхода буџета 
општине из претходне године 1.428.292 динара

–  других текућих трансфера 
од републике у корист нивоа општине  171.132 динара

– примања од нефинансијске имовине  437.700 динара
Износ из става 1. овог члана увећава се и за наменска 

средства пренета из буџета града по члану 5. Одлуке о при-
временом утврђивању обима средстава за вршење послова 
града и градских општина и привременом утврђивању при-
хода који припадају граду, односно градским општинама за 
период јануар–јун 2014. године, број 4-2125/14-С-20 од 24. 
марта 2014. године.

Члан 3.
Неутрошена наменска средства од прихода од давања у 

закуп пословног простора, распоређена Одлуком о буџету 
за 2013. годину, преносе се за исте намене у 2014. годину. 

Пренета средства из буџета републике и буџета града и 
друга дестинирана средства (капитални буџет, средства за 
проширене надлежности и др.), која су остала неутрошена 
на дан 31. децембар 2013. године, користиће се за исте наме-
не и у 2014. години. 

Средства из става 1. и 2. овог члана, до доношења Од-
луке о буџету градске општине Палилула за 2014. годину 
и њиховог укључивања у укупан обим средстава, трошиће 
се на основу појединачних решења председника Градске 
општине Палилула, на основу којих Одељење за финансије 
и привреду отвара одговарајуће апропријације за изврша-
вање расхода, по овом основу. 

Члан 4.
Текући дефицит у 2014. години, покриће се пренетим 

средствима из 2013. године. 

Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвојена су средства у изно-

су од 1.879.281 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 50.000 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резер-

ве одлучује председник општине.

Члан 6.
Директни и индиректни корисници буџета градске 

општине Палилула могу преузимати обавезе само у оквиру 
средстава обезбеђених и распоређених овом одлуком.

Члан 7.
Приходи и примања који се остваре, расходи и издаци 

који се изврше у времену привременог финансирања, сас-
тавни су део Одлуке о буџету градске општине Палилула за 
2014. годину.

Члан 8.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

321 Део пренетих средства из 2013. 
године

- 19.922.309 19.922.309

 311 Капитал – ЈП „Пословни центар 
општине Палилула”

- - -

  Свега 3 - 19.922.309 19.922.309

7 Текући приходи

71 Порези

711 Порез на зараде 116.625.507 - 116.625.507

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

- - -

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

2.700.000 - 2.700.000

711 Самодоприноси - - -

713 Порез на имовину 
(од непокретности)

52.691.221 - 52.691.221

 Свега 71 172.016.728 - 172.016.728

73 Донације и трансфери

732 Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа 
општина

- - -

733 Други текући трансфери од 
републике у корист нивоа општина

- 171.132 171.132

733 Текући наменски трансфери од 
републике у корист нивоа општина

- - -

733 Текући трансфери градова у 
корист нивоа општина

- 842.460 842.460

733 Капитални трансфери градова у 
корист нивоа општина

- - -

Свега 73 - 1.013.592 1.013.592

74 Други приходи

741 Приходи од камата на средства
буџета општине 

1.600.000 - 1.600.000

742 Приходи од продаје добара и 
услуга
у корист нивоа општина

13.000.000 - 13.000.000

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

25.786.788 - 25.786.788

742 Општинске административне
таксе

900.000 - 900.000

742 Приходи од делатности општин-
ских органа и организација

300.000 - 300.000

743 Приходи од новчаних казни у 
корист нивоа општина

180.000 - 180.000

743 Приходи од мандатних казни у 
корист нивоа општина

25.000 - 25.000

744 Текући добровољни
трансфери од правних лица

- - -

745 Остали приходи у корист нивоа
општина

1.200.000 - 1.200.000

  Свега 74 42.991.788 - 42.991.788

77 Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

771 Меморандумске ставке - 1.440.781 1.440.781
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Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

772 Меморандумске ставке
из претходне године

- 1.428.292 1.428.292

  Свега 77 - 2.869.073 2.869.073

  Свега 7 215.008.516 3.882.665 218.891.181

812 Примања од продаје
покретне имовине

- 437.700 437.700

911 Примања од домаћих
задуживања

- - -

921 Примања од продаје домаће 
финансијске имовине

- - -

  Укупни приходи и примања: 215.008.516 24.242.674 239.251.190

ИЗДАЦИ

Општи део 
Економска
 класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 4 Текући расходи

 41 Расходи за запослене

 411 Плате, додаци и накнаде 89.891.208 - 89.891.208

запослених (зараде)

 412 Социјални доприноси на 16.181.656 - 16.181.656

  терет послодавца

 413 Накнаде у натури 2.382.153 - 2.382.153

 414 Социјална давања 620.500 2.938.194 3.558.694

 415 Накнаде трошкова за запослене 1.623.585 - 1.623.585

 416 Награде запосленима и остали 1.105.000 152.400 1.257.400

  посебни расходи 

  Свега 41 111.804.102 3.090.594 114.894.696

 42 Коришћење услуга и роба

 421 Стални трошкови 18.778.695 4.887.789 23.666.484

 422 Трошкови путовања 1.580.000 1.043.748 2.623.748

 423 Услуге по уговору 30.280.039 2.363.805 32.643.844

 424 Специјализоване услуге 5.035.919 5.961.367 10.997.286

 425 Текуће поправке и одржавање 6.124.455 2.636.004 8.760.459

 426 Материјал 5.321.000 537.430 5.858.430

  Свега 42 67.120.108 17.430.143 84.550.251

 43 Амортизација и употреба 

средстава за рад

 431 Амортизација некретнина и 
опреме - - -

  Свега 43 - - -

 44 Отплата камата и пратећи

 трошкови задуживања

 441 Отплата домаћих камата 2.500.000 - 2.500.000

 444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

  Свега 44 2.505.000 - 2.505.000

 46 Донације, дотације и трансфери

 463 Трансфери осталим нивоима 
власти 631.000 - 631.000

 465 Остале дотације и трансфери 1.889.000 - 1.889.000

  Свега 46 2.520.000 - 2.520.000

 47 Социјално осигурање

и социјална заштита

 472 Накнаде за социјалну 812.400 171.132 983.532

  заштиту из буџета

  Свега 47 812.400 171.132 983.532

 48 Остали расходи

 481 Дотације невладиним 1.818.025 2.593.082 4.411.107

  организацијама

Економска
 класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 482 Порези, обавезне таксе и казне 15.806.600 13.211 15.819.811

 483 Новчане казне и пенали по 550.000 374.841 924.841

  решењу судова

 484 Накнада за штету насталу - - -

  од елементарних непогода

 485 Накнада за штету насталу од - - -

  стране државних органа

  Свега 48 18.174.625 2.981.134 21.155.759

 49 Средства резерве

 499 Средства резерве 1.929.281 - 1.929.281

  (стална и текућа)

  Свега 49 1.929.281 - 1.929.281

  Свега 4 204.865.516 23.673.003 228.538.519

 5 Издаци за нефинансијску
имовину

 51 Основна средства

 511 Зграде и грађевински објекти 3.670.000 157.438 3.827.438

 512 Машине и опрема 1.605.000 412.233 2.017.233

 513 Остале некретнине и опрема - - -

 515 Нематеријална имовина 518.000 - 518.000

  Свега 51 5.793.000 569.671 6.362.671

 54 Природна имовина

 541 Земљиште - - -

  Свега 54 - - -

  Свега 5 5.793.000 569.671 6.362.671

 6
Издаци за отплату
главнице и набавку 
финансијске имовине

 61 Отплата главнице

 611 Отплата главнице 4.350.000 - 4.350.000

  домаћим кредиторима

  Свега 61 4.350.000 - 4.350.000

 62 Набавка финансијске имовине

 621 Набавка домаће - - -

  финансијске имовине

  Свега 62 - - -

  Свега 6 4.350.000 - 4.350.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 215.008.516 24.242.674 239.251.190

 II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
Укупна средства буџета у периоду привременог финан-

сирања 2014. године утврђена су у износу од 239.251.190 ди-
нара.

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

– текући приходи у износу од 215.008.516 динара – из-
вор финансирања 01;

– трансфери од других нивоа власти у износу од 
3.882.665 динара – извор финансирања 07;

– примања од продаје нефинансијске имовине у укупном 
износу од 437.700 динара, и то: средства од продаје аутомо-
била у износу од 437.700 динара – извор финансирања 09;

– процењеног вишка прихода из ранијих година у изно-
су од 19.906.361 динара који су овом 

одлуком могли бити планирани (за исте намене) – извор 
финансирања 13 и 

– пренетих неутрошених средстава донација из прет-
ходних година у износу од 15.948 динара – извор финанси-
рања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима, и то:

ИЗДАЦИ

Посебан део 

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

070    Социјална помоћ угроженом  становништву
423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
424  Специјализоване услуге 850.000 198.744 1.048.744
425  Текуће поправке и одржавање 764.000 - 764.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 750.000 171.132 921.132
481  Дотације невладиним организацијама 360.000 2.277.778 2.637.778
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања за функцију 070
01  Приходи из буџета 2.724.000 - 2.724.000
13  Приходи из претходних година - 2.483.622 2.483.622
07  Донације од осталих нивоа власти - 171.132 171.132
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 070 2.724.000 2.654.754 5.378.754

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

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.222.109 - 1.222.109
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 220.830 - 220.830
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - 913.023 913.023
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 205.000 - 205.000
    421  Стални трошкови 400.284 - 400.284
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 3.541.860 1.104.013 4.645.873

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 100.000 - 100.000
444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

    463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним организацијама
    1    дотације политичким странкама 258.025 45.304 303.329
    2    дотације осталим непрофитним институцијама 700.000 - 700.000
    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед

 елементарних непогода
- - -

499  Средства резерве
1    – стална резерва 50.000 - 50.000
2    – текућа резерва 1.879.281 - 1.879.281

 Извори финансирања за функцију 110
01  Приходи из буџета 8.584.389 - 8.584.389
13  Приходи из претходних година - 1.147.201 1.147.201
07  Донације од осталих нивоа власти - 913.023 913.023
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.116 2.116

 Укупно за функцију 110 8.584.389 2.062.340 10.646.729
160    Опште јавне услуге које нису 

 класификоване на другом месту
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - 152.400 152.400
421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -

    423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Извори финансирања за функцију 160

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 152.400 152.400
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -

 Укупно за функцију 160 - 152.400 152.400
330    Судови

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.892.650 - 2.892.650
412  Социјални доприноси на терет послодавца 518.152 - 518.152
415  Накнаде трошкова за запослене 15.667 - 15.667
423  Услуге по уговору 466.000 - 466.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 550.000 374.841 924.841

 Извори финансирања за функцију 330
01  Приходи из буџета 4.442.469 - 4.442.469
13  Приходи из претходних година - 374.841 374.841

 Укупно за функцију 330 4.442.469 374.841 4.817.310
360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору 100.150 34.032 134.182
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 360
01  Приходи из буџета 100.150 - 100.150
13  Приходи из претходних година - 34.032 34.032
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360 100.150 34.032 134.182

421    Пољопривреда
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање - 2.551.004 2.551.004
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 421
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 2.551.004 2.551.004
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 421 - 2.551.004 2.551.004
450    Саобраћај

425  Текуће поправке и одржавање - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања за функцију 450
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450 - - -
560  Заштита животне средине некласификована на другом месту

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 920 920
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за функцију 560
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.840 1.840
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560 - 1.840 1.840
620    Развој заједнице

421  Стални трошкови - - -
423  Услуге по уговору - - -
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424  Специјализоване услуге 240.219 5.460.856 5.701.075
425  Текуће поправке и одржавање 1.000.000 - 1.000.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
511  Зграде и грађевински објекти 3.600.000 157.438 3.757.438
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
541  Земљиште - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 620
01  Приходи из буџета 4.840.219 - 4.840.219
13  Приходи из претходних година - 5.341.294 5.341.294
07  Донације од осталих нивоа власти - 277.000 277.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

     Укупно за функцију 620 4.840.219 5.618.294 10.458.513
760  Здравство некласификовано на другом месту

426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 760
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 760 - - -

810  Услуге рекреације и спорта
422  Трошкови путовања 144.000 - 144.000
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 2.140.700 - 2.140.700
426  Материјал 12.000 - 12.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 500.000 250.000 750.000

 Извори финансирања за функцију 810
01  Приходи из буџета 2.796.700 - 2.796.700
13  Приходи из претходних година - 250.000 250.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 810 2.796.700 250.000 3.046.700
820    Услуге културе

421  Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955
423  Услуге по уговору - 619 619
424  Специјализоване услуге - 300.847 300.847
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.889.000 - 1.889.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 820
01  Приходи из буџета 1.889.000 - 1.889.000
13  Приходи из претходних година - 4.649.452 4.649.452
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969
   Укупно за функцију 820 1.889.000 4.650.421 6.539.421
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830    Услуге емитовања и издаваштва

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору 60.000 - 60.000

1  гласило „Палилула“ 2.311.440 - 2.311.440
 Извори финансирања за функцију 830

01  Приходи из буџета 2.371.440 - 2.371.440
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830 2.371.440 - 2.371.440

980    Образовање некласификовано  на другом месту
  421  Стални трошкови - - -

422  Трошкови путовања 1.166.000 681.423 1.847.423
423  Услуге по уговору 660.000 243.840 903.840
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 2.232.000 - 2.232.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти 631.000 - 631.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 62.400 - 62.400
481  Дотације невладиним организацијама - 20.000 20.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 980
01  Приходи из буџета 4.751.400 - 4.751.400
13  Приходи из претходних година - 945.263 945.263
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 980 4.751.400 945.263 5.696.663

 Извори финансирања за раздео I
01  Приходи из буџета 32.499.767 - 32.499.767
13  Приходи из претходних година - 17.778.549 17.778.549
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.513.555 1.513.555
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 3.085 3.085
   Укупно за раздео I 32.499.767 19.295.189 51.794.956

II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 

 и спољни послови
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.426.254 - 2.426.254
412  Социјални доприноси на терет послодавца 434.654 - 434.654
415  Накнаде трошкова за запослене 52.253 - 52.253
423  Услуге по уговору 549.144 - 549.144

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 3.462.305 - 3.462.305
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110 3.462.305 - 3.462.305
 Извори финансирања за раздео II 

01  Приходи из буџета 3.462.305 - 3.462.305
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II 3.462.305 - 3.462.305

III      ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови

 и спољни послови
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.724.815 - 8.724.815
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.561.536 - 1.561.536
415  Накнаде трошкова за запослене 63.187 - 63.187
423  Услуге по уговору - - -

 Извори финансирања за функцију 110
01  Приходи из буџета 10.349.538 - 10.349.538
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110 10.349.538 - 10.349.538
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 Извори финансирања за раздео III

01  Приходи из буџета 10.349.538 - 10.349.538
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III 10.349.538 - 10.349.538

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130    Опште услуге

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 67.019.900 - 67.019.900
412  Социјални доприноси на терет послодавца 12.079.874 - 12.079.874
413  Накнаде у натури 2.352.153 - 2.352.153
414  Социјална давања запосленима 530.500 2.025.171 2.555.671
415  Накнаде трошкова за запослене 1.127.478 - 1.127.478
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 900.000 - 900.000
421  Стални трошкови 11.268.911 538.834 11.807.745
422  Трошкови путовања 150.000 362.325 512.325
423  Услуге по уговору 18.470.445 974.201 19.444.646
424  Специјализоване услуге 25.000 - 25.000
425  Текуће поправке и одржавање 1.933.455 85.000 2.018.455
426  Материјал 4.405.000 512.567 4.917.567
441  Отплата домаћих камата 2.450.000 - 2.450.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 104.500 13.211 117.711
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
511  Зграде и грађевински објекти 70.000 - 70.000
512  Машине и опрема 1.605.000 411.313 2.016.313
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 518.000 - 518.000
611  Отплата главнице домаћим кредиторима 4.350.000 - 4.350.000

 Извори финансирања за функцију 130
01  Приходи из буџета 129.360.216 - 129.360.216
13  Приходи из претходних година - 2.102.949 2.102.949
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 2.369.110 2.369.110
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - 437.700 437.700
10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863

 Укупно за функцију 130 129.360.216 4.922.622 134.282.838
150    Опште јавне услуге - истраживање и развој

421  Стални трошкови 84.500 - 84.500
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426  Материјал 31.000 24.863 55.863
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 150
01  Приходи из буџета 119.500 - 119.500
13  Приходи из претходних година - 24.863 24.863
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 150 119.500 24.863 144.363
160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

421  Стални трошкови 4.702.000 - 4.702.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 61.000 - 61.000
426  Материјал 153.000 - 153.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
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463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед

 елементарних непогода
- - -

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за функцију 160
01  Приходи из буџета 4.916.000 - 4.916.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 160 4.916.000 - 4.916.000

4.1    ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
 ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

410    Општи економски и комерцијални послови 
 и послови по питању рада

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.605.480 - 7.605.480
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.366.610 - 1.366.610
413  Накнаде у натури 30.000 - 30.000
414  Социјална давања запосленима 90.000 - 90.000
415  Накнаде трошкова за запослене 365.000 - 365.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421  Стални трошкови 2.323.000 - 2.323.000
422  Трошкови путовања 120.000 - 120.000
423  Услуге по уговору 4.117.000 - 4.117.000
424  Специјализоване услуге 1.780.000 - 1.780.000
425  Текуће поправке и одржавање 134.000 - 134.000
426  Материјал 620.000 - 620.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата 50.000 - 50.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 15.700.100 - 15.700.100
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед

 елементарних непогода
- - -

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 410
01  Приходи из буџета 34.301.190 - 34.301.190
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410 34.301.190 - 34.301.190

 Извори финансирања за главу 4.1
01  Приходи из буџета 34.301.190 - 34.301.190
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1 34.301.190 - 34.301.190

 Извори финансирања за раздео IV 
01  Приходи из буџета 168.696.906 - 168.696.906
13  Приходи из претходних година - 2.127.812 2.127.812
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 2.369.110 2.369.110
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - 437.700 437.700
10  Примања од домаћих задуживања - - -
06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
   Укупно за раздео IV 168.696.906 4.947.485 173.644.391
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Члан 10.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
У периоду привременог финансирања, издаци буџе-

та извршаваће се по следећим приоритетима и то: обаве-
зе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, 
исплата плата и других издатака за запослене, најнужнији 
стални трошкови, услуге по уговору (за обављање послова 
услуга за одржавање софтвера, услуга чишћења, обезбеђења 
и др.), текуће поправке и одржавање зграда и опреме, трош-
кови материјала и набавка неопходних машина и опреме.

Члан 11.
У буџетској 2014. години, обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награ-
да и бонуса предвиђених посебним и појединачним колектив-
ним уговорима за директне и индиректне кориснике средста-
ва буџета градске општине Палилула, вршиће се у складу са 
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину.

Члан 12.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

за извршење буџета, и може појединачним актом пренети 
овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за 
пренос средстава. 

Члан 13.
Председник градске општине Палилула може донети 

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

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе градске општине 
Палилула, може извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода и издатка који се фи-
нансира из општих прихода буџета у износу до 5% вреднос-
ти апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора, апро-
пријације могу мењати без ограничења, у складу са законом.

Ако у периоду привременог финансирања дође до про-
мена околности које не угрожавају утврђене приорите-
те унутар буџета, председник градске општине Палилула 
доноси одлуку да се износ апропријације коју није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом, или за 
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања апропријација из става 4. 
овог члана, не може бити већи од износа разлике између 
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и 
половине максимално могућег износа средстава текуће 
буџетске резерве утврђене законом. 

Члан 14.
У случају да се буџету градске општине Палилула из 

другог буџета (републике, града Београда или друге локал-
не самоуправе) определе актом наменска трансферна сред-
ства, укључујући и наменска трансферна средства за надок-
наду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за финансије 
и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апро-
пријације за извршење расхода по том основу.

Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или делимично финансира из 

буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
за 2014. годину на терет капитала, сразмерно делу средста-
ва обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу 
донација.

Члан 16.
Јавно предузеће чији је оснивач градска општина Пали-

лула дужно је да најкасније до 30. јуна текуће буџетске годи-
не, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. 
годину уплати у буџет градске општине Палилула према 
динамици коју одреди Одељење за финансије и привреду.

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

Члан 17.
Распоред и коришћење средстава, утврђених у члану 13. 

ове одлуке, вршиће се на основу финансијског плана ди-
ректног корисника буџета за период привременог финанси-
рања који доноси руководилац тог буџетског корисника, у 
року од 5 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијским планом из става 1. овог члана средства 
буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са 
економском и функционалном класификацијом и по изво-
рима финансирања. На финансијски план из става 1. овог 
члана сагласност даје Веће Општине по претходно приба-
вљеном мишљењу Одељења за финансије и привреду град-
ске општине Палилула. Финансијски план директног ко-
рисника мења се истовремено са променом апропријација 
утврђених чланом 5. ове одлуке, у складу са законом. 

Члан 18.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник градске општине Палилула ће изврши-
ти одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу града Београда”, а примењује се од 1. априла 
2014. године. 

Веће градске општине Палилула
Бр. 06-1-7/2014-I-6-43-1, 31. марта 2014. године

Председник 
Стојан Николић, с.р.

СТАРИ ГРАД

Веће градске општине Стари град 31. марта 2014. године, 
на основу чл. 15. и 77. Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен 
текст), а у вези са одредбама члана 46. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), доноси

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ СТАРИ ГРАД У ПЕРИОДУ ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНE 

Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету градске општине Стари 

град за 2014. годину, а најкасније до 30. јуна 2014. године, 
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вршиће се привремено финансирање на основу Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12 62/13 – исправка и 108/13) и 
Одлуке о привременом утврђивању обиму средстава за вр-
шење послова града и градских општина и привременом 
утврђивању прихода који припадају граду односно град-
ским општинама за период јануар–јун 2014. године (При-
времени орган града Београда, број 4-215/14-С-20 од 24. 
марта 2014. године) и Одлуке о буџету градске општине 
Стари град за 2013. годину („Службени лист града Београ-
да”, бр. 71/12, 28/13, 43/13 и 64/13). 

Члан 2.
Привремено финансирање на основу члана 1. ове од-

луке, вршиће се са обимом средстава одобреним у скла-
ду са чл. 4. и 5. Одлуке о привременом утврђивању обимa 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
привременом утврђивању прихода који припадају граду, 
односно градским општинама за период јануар–јун 2014. 
године, тј. у износу до једне половине износа планираних 
расхода и издатака према Одлуци о буџету градске општи-
не Стари град за 2013. годину.

Члан 3.
Обим и распоред средстава за привремено финансирање 

из члана 2. утврдиће се посебним Решењем о плану прихо-
да и примања, расхода и издатака буџета градске општине 
Стари град за период јануар–јун 2014. године. 

За време трајања привременог финансирања, корисници 
средстава буџета градске општине Стари град, могу преу-
зимати обавезе само у оквиру средстава обезбеђених овом 
одлуком.

Члан 4.
Приходи који се остваре и расходи који се изврше у вре-

мену привременог финансирања, саставни су део Одлуке о 
буџету градске општине Стари град за 2014. годину.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. априла 2014. године.

Веће градске општине Стари град
I-03 број 020-112/14, 31. марта 2014. године

Председник
Дејан Ковачевић, с.р.

ЧУКАРИЦА

Веће градске општине Чукарица на 40. седници, одр-
жаној 25. марта 2014. године, на основу члана 46. Закона 
о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 93/12, 62/13 и 63/13 ) и члана 44. став 1. тачка 
3. Статута градске општине Чукарица („Сл. лист града Бео-
града”, бр. 44/08, 15/10 и 34/13), донело је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГО ЧУКАРИЦА 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
Одобрава се привремено финансирање буџета ГО Чу-

карица за период јануар – јун 2014. године, односно до до-

ношења Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2014. годину, а 
најкасније до 15. јуна 2014. године.

Члан 2.
Привремено финансирање на основу члана 1. ове Одлу-

ке врши се највише до једне половине износа укупно плани-
раних расхода и издатака утврђених Одлуком о буџету ГО 
Чукарица за 2013. годину, односно до износа 347.272.510,00 
динара.

У оквиру укупног обима средстава датог у ставу 1. овог 
члана, обим буџетских прихода (извор 01) и финансирање 
расхода и издатака из буџетских прихода утврђује се у из-
носу од 240.211.000,00 динара. 

Приходи и расходи из осталих извора утврђују се на ос-
нову реалне процене њиховог остварења у периоду јануар 
– јун 2014. године, с тим да износ укупних прихода (из свих 
извора) не може прећи износ из става 1. овог члана. 

Члан 3.
Обим и распоред средстава из члана 2. утврђује шесто-

месечним финансијским планом председник ГО Чукарица, 
на предлог Одељења за финансије и привреду. Шестомесеч-
ним финансијским планом билансираће се расходи и изда-
ци по корисницима буџета ГО Чукарица и то:

– директним корисницима: Скупштина ГО Чукарица, 
председник и Веће ГО Чукарица, Јавно правобранилаштво 
и Управа ГО Чукарица, и 

– индиректним корисницима: Месне заједнице, Култур-
ни центар Чукарица, Галерија 73, и ЈП Пословни простор 
општине Чукарица.

Корисници буџетских средстава општине Чукарица 
могу преузимати обавезе у оквиру средстава утврђених 
овом одлуком и шестомесечним финансијским планом из 
члана 2. ове одлуке.

Члан 4. 
Приходи и примања који се остваре и расходи и издаци 

који се изврше у времену привременог финансирања сас-
тавни су део Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2014. годину.

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2014. године.

Образложење
Чланом 46. Закона о буџетском систему утврђено је да 

се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи 
за годину за коју је донет. Фискланом годином сматра се пе-
риод од дванаест месеци, у раздобљу од 1. јануара до 31. де-
цембра календарске године. 

Истим чланом је предвиђено да се, у случају да Народ-
на скупштина, односно Скупштина локалне самоуправе не 
донесе буџет пре почетка фискалне године, врши привре-
мено финансирање у времену од најдуже прва три месеца 
фискалне године. Изузетно, период привременог финанси-
рања може се продужити за још три месеца.

Како на нивоу града Београда није усвојена Одлука о 
буџету за 2014. годину, односно донета је одлука о привреме-
ном финансирању за период јануар–март 2014. године, град-
ска општина Чукарица, као и остале градске општине, донела 
је Одлуку о привременом финансирању за исти период.

Привремено финансирање вршило се сразмерно сред-
ствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне 
године, а највише до једне четвртине износа укупних при-
хода распоређених у буџету претходне фискалне године. 
Тако утврђен обим буџета износио је 173.636.255,00 динара.
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Како је период привременог финансирања за град Бе-
оград продужен за период до усвајања одлуке о буџету, 
односно до јуна 2014. године, то је и градска општина Чу-
карица у обавези да донесе своју одлуку о привременом фи-
нансирању за предметни период. 

На основу процене градских служби везано за оства-
рење буџетских прихода (извор 01) у периоду јануар–јун 
2014. године утврђен је оквир ових прихода за градску 
општину Чукарица у износу од 240.211.000,00 динара. При-
ходи из осталих извора (пренета средства, сопствени при-
ходи културних установа и наменска средства) билансираће 
се корисницима у складу са реалном проценом њиховог 
остварења, с тим да укупан износ прихода из свих извора 
не може прећи износ од 347.272.510,00 динара.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Веће градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-17/2014, 25. марта 2014. године

Председник 
Срђан Коларић, с.р.

БАРАЈЕВО

Веће градске општине Барајево на основу члана 46. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 46. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13), 
Одлуке о привременом утврђивању обима средстава за вр-
шење послова града и градских општина и привременом 
утврђивању прихода који припадају граду, односно град-
ским општинама за период јануар–јун 2014. године бр. 04-
2125/14-С-20 од 24. марта 2014. године и члана 48. тачка 2. 
Статута градске општине Барајево („Службени лист града 
Београда”, бр. 30/10 и 40/13) доноси 

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ БА-
РАЈЕВО ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2014. ГОДИНЕ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету градске општине Барајево 

за 2014. годину, а најкасније до 30. јуна 2014. године, вршиће 
се привремено финансирање у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13) и одредбама Одлуке о буџету 
градске општине Барајево за 2013. годину („Службени лист 
града Београда”, бр. 72/12, 22/13, 40/13, 50/13).

Члан 2.
Привремено финансирање из члана 1. ове одлуке врши 

се у износу од 145.870.000,00 динара, што представља 42,04 
% укупних текућих прихода распоређених буџетом градске 
општине Барајево за 2013. годину.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву планирају се средства у виси-

ни од 300.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чла-
ном 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа уп-
раве надлежног за финансије.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укуп-

ном износу од 1.350.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резер-
ве доноси председник општине, за намене утврђене у скла-
ду са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог ор-
гана управе надлежног за финансије.

Члан 5.
Укупна примања буџета градске општине Бараје-

во за период 1. јануар – 30. јун 2014. године у износу од 
162.972.953,19 динара по врстама односно економским кла-
сификацијама састоје се из :

Ред. 
број

Економска 
класификација   Примања План за 2014

1 2 3 4 5
1.   А Неангажовани и наменски вишак прихода 

из ранијих година
16,286,213.19

    Б Класични приходи 115,514,736.00
2. 711111   Порез на зараде 53,393,272.00
3. 711147   Порез на земљиште 450,000.00
4. 711120   Порез на приходе од самосталних 

делатности
10,002,200.00

5. 713120   Порез на имовину 36,419,761.00
6. 713311   Порез на наслеђе и поклон 496,962.00
7. 713420   Порез на пренос апсолутних права 5,390,706.00
8. 714,716,741   Локалне комуналне таксе 6,614,828.00
9. 741100   Камате 450,000.00

10. 742152   ПДВ на приход од закупа 166,667.00
11. 742351   Приходи органа управе 60,000.00
12. 742251   Административне таксе 350,000.00
13. 743350   Новчане казне 30,000.00
14. 745151   Мешовити и неодређени приходи 1,623,600.00
15. 733157   Текући трансфери Градова у корист 

нивоа општина
66,740.00

    В Наменски приходи 30,400,000.00
16. 711111   Порез на зараде 24,235,537.00
17. 714562   ЕКО накнада 3,000,000.00
18. 741534   Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта
2,331,130.00

19. 742152   Приходи од закупа пословног простора 833,333.00
20. 771,772 Г Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода
772,004.00

      УКУПНО А + Б + В + Г 162,972,953.19

Члан 6.
1. Средства неангажованог и наменског вишка прихода 

из ранијих година у износу од 16.286.213,19 динара, распо-
ређују се за следеће намене:

– средства у износу од 6.475.525,19 динара распоређују 
се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Бараје-
во за финансирање израде детаљног урбанистичког плана 
за градску општину Барајево, као и за побољшање услова 
становања,

– средства у износу од 9.000.000,00 динара користиће се 
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање 
услова становања набавком грађевинског материјала, поро-
дицама избеглих лица на територији градске општине Ба-
рајево, 

– средства у износу од 810.688,00 динара распоређују 
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за по-
криће трошкова за извршење Решења грађевинске инспек-
ције Управе градске општине Барајево.
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Коначан распоред неутрошених средстава за 2013. годи-
ну извршиће се завршним рачуном буџета општине Бараје-
во за 2013. годину. 

2. Средства трансфера из буџета града Београда у изно-
су од 66.740,00 динара распоређују се за следеће намене: 

– средства у износу од 33.140,00 динара распоређују се 
Управи градске општине Барајево на име покрића дела 
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења 
брака.

– средства у износу од 33.600,00 динара користиће се за 
исплату накнада за рад лицима ангажованим на пословима 
спровођења избора за одборнике Скупштине града Београ-
да у градским општинама, расписаних за 16. март 2014. го-
дине. 

Члан 7.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у 

следећим износима, и то : 

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Врста расхода Средства 
из буџета

Издаци 
из осталих 

извора

Укупна 
средства

1 2 3 4 5
400000 Текући расходи  142,382,720.00 17,102,953.19  159,485,673.19 
410000 Расходи за запослене  81,158,815.00 783,600.00  81,942,415.00 

411 Плате и додаци запослених 64,390,096.00  64,390,096.00 
412 Социјалани доприноси на 

терет послодавца
 11,529,453.00  11,529,453.00 

413 Накнаде у натури  10,000.00  10,000.00 
414 Социјалана давања запосле-

нима
 390,000.00 750,000.00  1,140,000.00 

415 Накнаде запосленима  3,324,452.00  3,324,452.00 
416 Награде,бонуси и остали 

посебни расходи
 514,814.00 33,600.00  548,414.00 

417 Посланички додатак  1,000,000.00  1,000,000.00 
420000 Коришћење услуга и роба  42,526,905.00 7,319,353.19  49,846,258.19 

1 2 3 4 5
421 Стални трошкови  18,017,437.00  18,017,437.00 
422 Трошкови путовања  80,000.00  80,000.00 
423 Услуге по уговору  11,002,214.00  11,002,214.00 
424 Специјализоване услуге  8,612,254.00 7,286,213.19  15,898,467.19 
425 Текуће поправке и одржа-

вање
 2,765,000.00  2,765,000.00 

426 Материјал  2,050,000.00 33,140.00  2,083,140.00 
450000 Субвенције  5,500,000.00  5,500,000.00 

451 Субвенције јавним нефинан-
сијским предузећима 

 5,500,000.00  5,500,000.00 

460000 Донације и трансфери  1,200,000.00  1,200,000.00 
463 Текуће донације другим 

нивоима власти
 1,200,000.00  1,200,000.00 

470000 Права из социјалног 
осигурања

 4,680,000.00 9,000,000.00  13,680,000.00 

472 Накнаде за социјалну зашти-
ту из буџета

 4,680,000.00 9,000,000.00  13,680,000.00 

480000 Остали расходи  5,667,000.00  5,667,000.00 
481 Дотације невладиним орга-

низацијама
 4,920,000.00  4,920,000.00 

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

 
 457,000.00 

 
 457,000.00 

483 Новчана казна по решењу 
суда

 290,000.00  290,000.00 

484 Накнада штете услед елемен-
тарних непогода

490000 Резерве  1,650,000.00  1,650,000.00 
499 Средства резерве  1,650,000.00  1,650,000.00 

500000 Издаци за нефинансијску 
имовину

 3,487,280.00 0.00  3,487,280.00 

510000 Основна средства  1,987,280.00 0.00  1,987,280.00 
511 Зграде и грађевински 

објекти
 1,130,000.00  1,130,000.00 

512 Машине и опрема  818,880.00  818,880.00 
515 Софтвер  38,400.00  38,400.00 

540000 Природна имовина  1,500,000.00  1,500,000.00 
541 Земљиште  1,500,000.00  1,500,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ  145,870,000.00 17,102,953.19  162,972,953.19 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Средства буџета у укупном износу од 162.972.953,19 динара распоређују се по корисницима и то :

Раздео Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска 

класифи-
кација

Опис
 Приходи из

буџета 
01

Социјални
доприноси

03

Остали 
извори 07 

 Вишак
прихода

 13 

Укупни 
издаци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи 
1 411 Плате и додаци функционера  13,500,000.00   13,500,000.00 

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2,421,000.00  2,421,000.00 

3 423 Услуге по уговору  1,500,000.00  1,500,000.00 

4 481 Дотације невладиним организацијама Ова апропријација 
користиће се за: финансирање редовног рада политичких 
партија у износу од 220.000,00 динара дотације невладиним 
организацијама и удружењима грађана у износу од 800.000,00  1,020,000.00   1,020,000.00 

5 483 Новчане казне по решењу суда  200,000.00  200,000.00 

6 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен-
тарних непогода  – 

7 499 Средства сталне резерве  300,000.00  300,000.00 

8 499 Средства текуће резерве  1,350,000.00  1,350,000.00 

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета  20,291,000.00  20,291,000.00 

Укупно за функцију 110  20,291,000.00  20,291,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
9 423 Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца  300,000.00  300,000.00 

10 472 Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за: 
– једнократне помоћи материјално и здравствено угроженим 
грађанима од 300.000,00 динара – стамбено збрињавање, 
доделом средстава за побољшање услова становања набавком 
грађевинског материјала, породицама избеглих лица на тери-
торији ГО Барајево у износу од 9.000.000,00 динара 
– трошкове сахране нн лица у износу од 30.000,00 динара   330,000.00   9,000,000.00   9,330,000.00 

Извори финансирања за функцију 090 

01 Приходи из буџета  630,000.00  630,000.00 

13 Вишак прихода  9,000,000.00  9,000,000.00 

Укупно за функцију 090  630,000.00  9,000,000.00  9,630,000.00 

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти

11 463 Текући трансфери осталим нивоима власти  200,000.00  200,000.00 

Извори финансирања за функцију 180 

01 Приходи из буџета  200,000.00  200,000.00 

Укупно за функцију 180  200,000.00  200,000.00 

330 Општинско јавно правобранилаштво
12 411 Плате и додаци запослених  2,900,000.00  2,900,000.00 

13 412 Социјални доприноси на терет послодавца  519,100.00  519,100.00 

Извори финансирања за функцију 180 

01 Приходи из буџета  3,419,100.00  3,419,100.00 

Укупно за функцију 180  3,419,100.00  3,419,100.00 

421 Пољопривреда
14 424 Специјализоване услуге  100,000.00  100,000.00 

15 481 Дотације невладиним организацијама  1,200,000.00  1,200,000.00 

Извори финансирања за функцију 421

01 Приходи из буџета  1,300,000.00  1,300,000.00 

Укупно за функцију 421  1,300,000.00  1,300,000.00 

473 Туризам
16 423 Услуге по уговору  100,000.00  100,000.00 

Извори финансирања за функцију 473

01 Приходи из буџета  100,000.00  100,000.00 

Укупно за функцију 473  100,000.00  100,000.00 

620 Развој заједнице
17 424 Специјализоване услуге  1,600,000.00  1,600,000.00 

18 451 Субвенције ЈКП „10. октобар” – Ова апропријација ко-
ристиће се за : 
 – Текуће субвенције ЈКП „10. октобар” у износу од 500.000,00 
динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту – Текуће 
субвенције ЈКП „10. октобар” у износу од 5.000.000,00 динара 
за покриће губитка насталог приликом изношења смећа  5,500,000.00   5,500,000.00 

Извори финансирања за функцију 473

01 Приходи из буџета  7,100,000.00  7,100,000.00 

Укупно за функцију 620  7,100,000.00  7,100,000.00 

860  Рекреација, спорт, култура и вере
19 481 Дотације невладиним организацијама Ова апропријација 

користиће се за финансирање: – Спортског савеза Барајево у 
износу од 2.700.000,00 динара   2,700,000.00   2,700,000.00 

Извори финансирања за функцију 860

01 Приходи из буџета  2,700,000.00  2,700,000.00 

Укупно за функцију 860  2,700,000.00  2,700,000.00 

950 Образовање које није дефинисано нивоом
20 463 Трансфери школама  1,000,000.00  1,000,000.00 

21 472 Накнаде из буџета за образовање  4,350,000.00  4,350,000.00 

Извори финансирања за функцију 950:

Приходи из буџета  5,350,000.00  5,350,000.00 

Укупно за функцију 950  5,350,000.00  5,350,000.00 

Укупно за раздео 1  41,090,100.00  9,000,000.00  50,090,100.00 

2 ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге 

22 411 Плате и додаци запослених  36,500,000.00  36,500,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 412 Социјални доприноси на терет послодавца  6,533,000.00  6,533,000.00 

24 413 Накнаде у натури  10,000.00  10,000.00 

25 414 Социјална давања запосленима  320,000.00  750,000.00  1,070,000.00 

26 415 Накнаде за запослене ( превоз)  2,800,000.00  2,800,000.00 

27 416 Награде, бонуси и остали расходи  200,000.00  33,600.00  233,600.00 

28 421 Стални трошкови  4,133,000.00  4,133,000.00 

29 422 Трошкови путовања  80,000.00  80,000.00 

30 423 Услуге по уговору  7,200,000.00  7,200,000.00 

31 424 Специјализоване услуге -ова апропријација користиће се 
за – Специјализоване услуге у оквиру редовне делатности у 
износу од 570.000,00 динара – извршење решења комуналне 
инспекције 500.000,00 динара – извршење решења грађевин-
ске инспекције 810.688,00 динара  1,070,000.00  810,688.00  1,880,688.00 

32 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме  1,950,000.00  1,950,000.00 

33 426 Материјал  1,555,000.00  33,140.00  1,588,140.00 

34 482 Порези и обавезне таксе  360,000.00  360,000.00 

35 511 Зграде и грађевински објекти  830,000.00  830,000.00 

36 512 Машине и опрема  720,000.00  720,000.00 

37 515 Софтвери  38,400.00  38,400.00 

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета  64,299,400.00  64,299,400.00 

03 Социјални доприноси  750,000.00  750,000.00 

07 Остали извори  66,740.00  66,740.00 

13 Вишак прихода  810,688.00  810,688.00 

Укупно за функцију 130  64,299,400.00  750,000.00  66,740.00  810,688.00  65,926,828.00 

2.1 ЈП Дирекција за развој и изградњу општине Барајево

620  Развој заједнице 
38 411 Плате и додаци запослених  5,834,550.00  5,834,550.00 

39 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1,044,385.00  1,044,385.00 

40 414 Социјална давања запосленима  50,000.00  50,000.00 

41 415 Накнаде за запослене  290,000.00  290,000.00 

42 416 Награде, бонуси и остали расходи  314,814.00  314,814.00 

43 421 Стални трошкови  13,349,437.00  13,349,437.00 

44 423 Услуге по уговору  1,156,814.00  1,156,814.00 

45 424 Специјализоване услуге  5,500,000.00 6,475,525.19  11,975,525.19 

46 425 Текуће поправке и одржавање  650,000.00  650,000.00 

47 426 Материјал  240,000.00  240,000.00 

48 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом   70,000.00   70,000.00 

49 483 Новчане казне по решењу суда  40,000.00  40,000.00 

49a 511 Зграде и грађевински објекти  300,000.00  300,000.00 

49б 512 Машине и опрема  60,000.00  60,000.00 

50 541 Земљиште  1,500,000.00  1,500,000.00 

Извори финансирања за главу 2.1 функције 620 

01 Приходи из буџета  30,400,000.00  30,400,000.00 

13 Вишак прихода  6,475,525.19  6,475,525.19 

Укупно за главу 2.1 функције 620  30,400,000.00  6,475,525.19  36,875,525.19 

2.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

51 421 Стални трошкови  110,000.00  110,000.00 

52 423 Услуге по уговору  70,000.00  70,000.00 

53 424 Специјализоване услуге  70,000.00  70,000.00 

54 425 Текуће поправке и одржавање зграде  90,000.00  90,000.00 

55 426 Материјал  120,000.00  120,000.00 

56 483 Новчане казне по решењу суда  50,000.00  50,000.00 

Извори финансирања за главу 4.1 функције 160 

01 Приходи из буџета  510,000.00  510,000.00 

Укупно за главу 2.2 функције 160  510,000.00  510,000.00 

2.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‚‘БАРАЈЕВО‘‘

860 Рекреација, спорт, култура и вере

57 411 Плате и додаци запослених  2,905,546.00  2,905,546.00 
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58 412 Социјални доприноси на терет послодавца  519,468.00  519,468.00 

59 414 Социјална давања запосленима  20,000.00  20,000.00 

60 415 Накнаде за запослене  234,452.00  234,452.00 

61 421 Стални трошкови  425,000.00  425,000.00 

62 423 Услуге по уговору  675,400.00  675,400.00 

63 424 Специјализоване услуге  272,254.00  272,254.00 

64 425 Текуће поправке и одржавање  75,000.00  75,000.00 

65 426 Материјал  135,000.00  135,000.00 

66 482 Порези и обавезне таксе  27,000.00  27,000.00 

67 512 Машине и опрема  38,880.00  38,880.00 

Извори финансирања за главу 2.3 функције 860 :

01 Приходи из буџета  5,328,000.00  5,328,000.00 

Укупно за главу 2.3 функције 860  5,328,000.00  5,328,000.00 

Укупно за раздео 2  100,537,400.00  7,286,213.19 

3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи 

68 411 Плате и додаци функционера 2,750,000.00 2,750,000.00

69 412 Социјални доприноси на терет послодавца 492,500.00 492,500.00

70 417 Посланички додатак 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета 4,242,500.00 4,242,500.00

Укупно за функцију 110 4,242,500.00 4,242,500.00

Укупно за раздео 3 4,242,500.00 4,242,500.00

Укупно раздели 1+2+3  145,870,000.00  750,000.00  66,740.00  16,286,213.19  162,972,953.19 

Извори финансирања укупно

01 Приходи из буџета  145,870,000.00  145,870,000.00 

03 Социјални доприноси  750,000.00  750,000.00 

07 Остали извори  66,740.00  66,740.00 

13 Вишак прихода  16,286,213.19  16,286,213.19 

УКУПНО  145,870,000.00  750,000.00  66,740.00  16,286,213.19  162,972,953.19 

III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Приходи који се остваре и расходи и издаци који се изврше у периоду привременог финансирања саставни су део Од-

луке о буџету градске општине Барајево за 2014. годину.

Члан 10.
На терет буџетских средстава корисници могу преузимати обавезе само до износа одобрених апропријација.

Члан 11.
Одељењу за финансије, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и 

да достављају Извештаје у складу са важећим прописима.

Члан 12.
За извршење Одлуке о привременом финансирању одговоран је председник градске општине. Председник градске 

општине је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 13.
У периоду привременог финансирања, на питања која нису регулисана овом одлуком, непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о буџетском систему и одредбе Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2013. годину.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се 

од дана доношења.

Веће градске општине Барајево
Број, 06-8/2014 – 56, 25. марта 2014. године

Председник
Бранка Савић, с.р.
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Страна
Одлука о измени Одлуке о утврђивању катего-

рија корисника који плаћају субвенционисану цену 
комуналних услуга  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Закључак о измени Интервентних мера заштите 
најугроженијих грађана  – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о привременом финансирању градске 

општине Земун за период јануар–јун 2014. године  – –  2

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о привременом финансирању градске 

општине Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Страна
ПАЛИЛУЛА

Одлука о привременом финансирању градске 
општине Палилула за период јануар-јун 2014. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15
СТАРИ ГРАД

Одлука о привременом финансирању градске 
општине Стари град у периоду јануар–јуни 2014. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24
ЧУКАРИЦА

Одлука о привременом финансирању ГО Чука-
рица за период јануар–јун 2014. године– – – – – – –  25
БАРАЈЕВО

Одлука о привременом финансирању општине Ба-
рајево за период 1. јануар – 30. јун 2014. године  – – – –  26

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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