
НОВИ БЕОГРАД

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1. и става 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 18. став 
1. тачка 20. Статута градске општине Нови Београд („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 
број 33/13), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-
КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕО-

ГРАД

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Нови Београд Ненада Доловца, са избор-
не листе „Драган Ђилас –Избор за бољи Нови Београд”, пре 
истека времена на које је изабран, због поднете оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
градa”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-187, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

На основу одредби члана 43. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 
93/12,62/13,63/13 – исправка и 108/13), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Нови 
Београд („Службени лист града Београда”, бр. 3/11 – пре-
чишћен текст и број 33/13), на седници одржаној 27. јуна 
2014. године, Скупштина градске општине Нови Београд 
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 

2014. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи буџета градске општине Нови Београд 

за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), утврђени су Одлу-

ком о обиму средстава за вршење послова града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2014. години.

Члан 2.
Годишњи обим средстава у 2014. години за буџет град-

ске општине Нови Београд износи 580.098.313 динара.

Члан 3.
Део прихода од закупа пословног простора преноси се 

Јавном предузећу „Пословни простор” – општина Нови Бе-
оград у складу са Годишњим програмом пословања за 2014. 
годину, на који сагласност даје Веће градске општине, а пре-
ма наменама из члана 10. ове одлуке.

Члан 4.
У складу са чланом 5. Одлуке о обиму средстава за вр-

шење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода који припадају граду, односно градским општи-
нама у 2014. години, оквир за потрошњу у 2014. години по-
већава се за износ колико се буџету градске општине Нови 
Београд преноси из буџета града за конкретне намене, на 
основу акта градоначелника града Београда.

Оквир за потрошњу у 2014. години, утврђен чланом 5. 
одлуке повећава се и за износ који буџет градске општине 
оствари по основу донација и трансфера.

Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 1.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве ко-
ристе се на основу решења Председника општине за непла-
ниране расходе за које нису извршене апропријације, или 
за расходе за које се у току године покаже да апропријације 
нису биле довољне.

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријације директних корисника за одређене 
намене и исказују се на економској класификацији за коју 
су средства усмерена.

Члан 6.
За сталну буџетску резерву планира се 100.000 динара. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве до-
носи председник градске општине. 

Стална буџетска резерва користи се за финансирање 
расхода у случају ванредних околности, као што су попла-
ве, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге 
елементарне непогоде или ванредних догађаја који могу да 
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера.
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Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријација директних корисника буџета и ис-
казују се на економској класификацији за коју су средства 
усмерена.

Члан 7.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 

општине Нови Београд за 2014. годину састоје се од :

у динарима
A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 587.150.147
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
 буџетска средства 586.866.622
 сопствени приходи
 донације  283.525
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 587.150.147
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:

577.850.147

 текући буџетски расходи 577.566.622
 расходи из сопствених прихода
 донације  283.525
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

9.300.000

 текући буџетски издаци 9.300.000
 издаци из сопствених прихода
 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 претход-
них година

 

Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика

 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 8.
Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим из-

носима:

    у динарима
Ек. клас. ПРИХОДИ Буџет 2014.

1 2 3
71 Текући приходи  

711111 Порез на зараде 260.032.370
711147 Порез на земљиште 2.325.116
711181 Самодопринос према зарадама запослених и по 19.645

  основу пензија на рериторији мз и општине  
713121 Порез на имовину од физичких лица 48.000.000
713122 Порез на имовину од правних лица 82.500.000
713311 Порез на наслеђе и поклон 11.903.045

  Свега 71: 404.780.176
73 Донације и трансфери  

733152 Други текући трансфери од Републике у корист  нивоа 
општина

365.000 

733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа 
општина

7.650.000

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 1.960.365
  Свега 73: 9.975.365

74 Други приходи  
741151 Приход од камата 1.500.000

1 2 3
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 78.800.000

  тржишних организација у корист нивоа општине  
742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 72.992.772
742251 Општинске административне таксе 3.000.000
742351 Приходи које својом делатношћу остварују општински орга-

ни, организације и службе
5.000.000

743351 Приходи од новчаних казни 2.800.000
743353 Приходи од мандатних казни 250.000

  лица у корист нивоа општина  
745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.000.000

  Свега 74 165.342.772
  УКУПНИ ПРИХОДИ : 580.098.313
  Оквир 2014 580.098.313
    Увећање

321121 Суфицит из 2013 6.768.309
744151 Донација 283.525

    7.051.834
    587.150.147

Члан 9.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у 

следећим износима и то:

 (у дин. )
Економ.
класиф. Опис Средства буџета

у динарима
Сопствени 

приходи УКУПНО

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 345.532.739 345.532.739

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

276.026.900 276.026.900

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

50.194.839 50.194.839

413 Накнаде у натури 10.270.000 10.270.000
414 Социјална давања запосленима 3.800.000 3.800.000
415 Накнаде трошкова за запослене 955.000 955.000
416 Накнаде запосленима и остали 

посебни расх.
3.461.000 3.461.000

417 Одборнички додатак 825.000 825.000
42 Коришћење услуга и роба 169.371.783 169.371.783

421 Стални трошкови 68.439.094 68.439.094
422 Трошкови путовања 250.000 250.000
423 Услуге по уговору 40.767.689 40.767.689
424 Специјализоване услуге 430.000 430.000
425 Текуће поправке и одржавање 37.495.000 37.495.000
426 Материјал 21.990.000 21.990.000
44 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања
100.000 100.000

444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000
46 Донације, дотације и трансфери 9.571.625 9.571.625

463 Трансфери осталим нивоима 
власти

9.571.625 9.571.625

47 Социјално осигурање и социјал-
на заштита

6.669.000 6.669.000

472 Накнаде за социјалну заштиту 6.669.000 6.669.000
48 Остали расходи 45.505.000 45.505.000

481 Донације невладиним органи-
зацијама

1.785.000 1.785.000

482 Порези, обавезне таксе казне 
и пенали 

33.710.000 33.710.000

483 Новчане казне и пенали 10.010.000 10.010.000
499 Средства резерве 1.100.000 1.100.000

49911 Стална резерва 100.000 100.000
49912 Текућа резерва 1.000.000 1.000.000

51 Основна средства 9.300.000 9.300.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.200.000 2.200.000
512 Машине и опрема 5.900.000 5.900.000
515 Нематеријална имовина 1.200.000 1.200.000

Укупни расходи: 587.150.147 587.150.147
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупна средства из буџета у износу од 587.150.147 динара распоређују се по корисницима, и по ближим врстама расхода, и то:

 (у дин.)
Гл
ав

Фун
кц.

По
зи

Ек.
клас Расходи  План .

за 2014 год
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 33.500.000   33.500.000
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.200.000   6.200.000
    3 413 Накнаде у натури 850.000   850.000
    4 414 Социјална давања запосленима 400.000   400.000
    5 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 350.000   350.000
    6 417 Одборнички додатак 825.000   825.000
    7 421 Стални трошкови 1.100.000   1.100.000
    8 422 Трошкови путовања 50.000   50.000
    9 423 Услуге по уговору 6.850.000   6.850.000
      463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000.000   1.000.000
    10 481 Донације невладиним организацијама 1.650.000   1.650.000
    11 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000   50.000
    12 483 Трошкови вођења судских спорова 6.400.000   6.400.000
    13 4991  Стална буџетска резерва 100.000   100.000
    14 4992 Текућа буџетска резерва 1.000.000   1.000.000
      01 Приходи из буџета 60.175.000   60.175.000
      13 Суфицит из ранијих година 150.000   150.000
        Укупно за функцију 110: 60.325.000   60.325.000
  160     Опште јавне услуге некласификоване    
        на другом месту    

1.1.       Изборна комисија    
    15 423 Услуге по уговору 50.000   50.000
    16 426 Материјал 100.000   100.000
    68 416 Награде запоселнима и осталипосебни расходи 651.000   651.000
        Извори финансирања за функ.160    
      01 Приходи из буџета 150.000   150.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 651.000   651.000
        Укупно за функцију 160 801.000   801.000
  620     Развој заједнице    
    17 423 Услуге по уговору 2.590.152   2.590.152
    18 425 Текуће поправке и одржавање 22.260.000   22.260.000
    67 463 Трансфери осталим нивоима власти 164.525   164.525
        Извори финансирања за функцију 620:    
      01 Приходи из буџета 24.260.000   24.260.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 400.000   400.000
      08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 164.525   164.525
      13 Суфицит из ранијих година 190.152   190.152
        Укупно за функцију 620 25.014.677   25.014.677
  810     Услуге рекреације, спорта и омладине    
    19 423 Услуге по уговору 1.150.000   1.150.000
    20 481 Дотације невладиним организацијама 135.000   135.000
        Извори финансирања за функцију 810:    
      01 Приходи из буџета 1.285.000   1.285.000
        Укупно за функцију 810 1.285.000   1.285.000
  820     Услуге културе    
    21 423 Услуге по уговору 2.100.000   2.100.000

1.1.       Новобеоградска културна мрежа    
    22 411 Плате и додаци запослених 3.620.000   3.620.000
    23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 677.000   677.000
    24 413 Накнаде у натури 160.000   160.000
    25 421 Стални трошкови 200.000   200.000
    26 423 Услуге по уговору 9.967.537   9.967.537
    69 426 Материјал 450.000   450.000
      463 трансфери осталим нивоима власти 109.000   109.000
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1 2 3 4 5 6 7 8
        Извори финансирања за главу 1.1 :      
      01 Приходи из буџета 14.716.000   14.716.000
      08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица 100.000   100.000
      13 Вишак прихода-суфицит из ранијих година 367.537   367.537
        Укупно глава 1.1: 15.183.537   15.183.537
        Извори финансирања за функцију 820    
      01 Приходи из буџета 16.816.000   16.816.000
      08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица 100.000   100.000
      13 Вишак прихода-суфицит из ранијих година 367.537   367.537
        Укупно за функцију 820 17.283.537   17.283.537
  830     Услуге емитовања и издаваштва    
    27 423 Услуге по уговору 700.000   700.000
        Извори финансирања за функцију 830    
      01 Приходи из буџета 700.000   700.000
        Укупно за функцију 830 700.000   700.000
  912     Образовање    
    28 423 Услуге по уговору 450.000   450.000
    29 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000.000   1.000.000
    30 472 Накнаде из буџета за образовање 5.650.000   5.650.000
        Извори финансирања за функцију 910    
      01 Приходи из буџета 7.100.000   7.100.000
        Укупно за функцију 910 7.100.000   7.100.000
  090     Социјална заштита некласификована    
        на другом месту    
    31 423 Услуге по уговору 4.100.000   4.100.000
      424 Хуманитарни програми и активности 250.000   250.000
      426 Материјал 5.500.000   5.500.000
    32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 1.019.000   1.019.000
        Извори финансирања за функцију 090    
      01 Приходи из буџета 2.835.000   2.835.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 8.015.000   8.015.000
      08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица 19.000   19.000
        Укупно за функцију 090 10.869.000   10.869.000
        Извори финансирања за раздео I    
      01 Приходи из буџета 113.321.000   113.321.000
      07 Трансфери од других нивоа власти 9.066.000   9.066.000
      08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица 283.525   283.525
      13 Суфицит из ранијих година 707.689   707.689
        Укупно за раздео I 123.378.214   123.378.214
        Раздео 2.    
        ОПШТИНСКА УПРАВА    
  130     Опште услуге    
    33 411 Плате, додаци и накнаде запослених 201.300.000   201.300.000
    34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 36.163.839   36.163.839
    35 413 Накнаде у натури 8.500.000   8.500.000
    36 414 Социјална давања запосленима 2.000.000   2.000.000
    37 415 Накнаде трошкова за запослене 150.000   150.000
    38 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 2.000.000   2.000.000
    39 421 Стални трошкови 43.449.094   43.449.094
    40 422 Трошкови путовања 100.000   100.000
    41 423 Услуге по уговору 4.200.000   4.200.000
    42 425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000   6.000.000
    43 426 Материјал 14.300.000   14.300.000
      463 Трансфери од других нивоа власти 6.135.000   6.135.000
    44 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенели 1.300.000   1.300.000
    45 512 Машине и опрема 5.600.000   5.600.000
    46 515 Нематеријална имовина 1.200.000   1.200.000
        Извори финансирања функције 130    
      01 Приходи из буџета 329.627.948   329.627.948
      07 Трансфери од других нивоа власти 909.365   909.365
      13 Вишак прихода-суфицит из претходних година 1.860.620   1.860.620
        Укупно за функцију 130 332.397.933   332.397.933
  160     Опште јавне услуге некласификоване    
        на другом месту    

2.1.       Месне заједнице    
    47 425 Текуће поправке и одржавање 135.000   135.000
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    48 421 Стални трошкови 5.500.000   5.500.000
        Извори финансирања главе 2.1    
      01 Приходи из буџета 5.635.000   5.635.000
        Укупно глава 2.1 5.635.000   5.635.000
        Извори финансирања функције 160    
      01 Приходи из буџета 5.635.000   5.635.000
        Укупно функција 160 5.635.000   5.635.000
  410     Општи економски и комерцијални послови    
        и послови по питању рада    

2.2.       ЈП „Пословни простор”    
    49 411 Плате, додаци и накнаде запослених 24.066.900   24.066.900
    50 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.329.000   4.329.000
      413 Накнаде у натури 100.000   100.000
    51 414 Социјална давања запосленима 1.200.000   1.200.000
    52 415 Накнаде трошкова за запослене 800.000   800.000
      416 Награде запосленима и остали посебни расх. 460.000   460.000
    53 421 Стални трошкови 18.050.000   18.050.000
      422 Трошкови путовања запослених 100.000   100.000
    54 423 Услуге по уговору 7.310.000   7.310.000
    55 424 Специјализоване услуге 180.000   180.000
    56 425 Текуће поправке и одржавање-инвестиционо одрж 9.100.000   9.100.000
    57 426 Материјал 1.640.000   1.640.000
      444 Пратећи трошкови задуживања 100.000   100.000
    58 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 32.000.000   32.000.000
      463 Трансфери осталим нивоима власти 728.100   728.100
    59 483 Новчане казне и пенали по реш.судова 3.500.000   3.500.000
    60 511 Зграде и грађевински објекти 2.200.000   2.200.000
      512 Машине и опрема 300.000   300.000
        Извори финансирања главе 2.2    
      01 Приходи из буџета 101.964.000   101.964.000
      13 Вишак прихода-суфицит из претходних година 4.200.000   4.200.000
        Укупно глава 2.2 106.164.000   106.164.000
        Извори финансирања функције 410    
      01 Приходи из буџета 101.964.000   101.964.000
      13 Вишак прихода-суфицит из претходних година 4.200.000   4.200.000
        Укупно функција 410 106.164.000   106.164.000
  490     Економски послови некласификовани    
        на другом месту    

2.3.       Центар за развој и локалну економију    
    61 411 Плате, додаци и накнаде запослених 13.540.000   13.540.000
    62 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.825.000   2.825.000
    63 413 Накнаде у натури 660.000   660.000
    71 414 Социјална давања запосленима 200.000   200.000
    70 415 Накнаде трошкова за запослене 5.000   5.000

421   64 421 Стални трошкови 140.000   140.000
    65 423 Услуге по уговору 1.300.000   1.300.000
      463 Трансфери оталим нивоима власти 435.000   435.000
    66 482 Порези обавезне таксе, казне и пенали 360.000   360.000
      483 Новчане казне и пенали по реш.судова 110.000   110.000
        Извори финансирања главе 2.3    
      01 Приходи из буџета 19.575.000   19.575.000
        Укупно глава 2.3 19.575.000   19.575.000
        Извори финансирања функције 490:    
      01 Приходи из буџета 19.575.000   19.575.000
        Укупно функција 490 19.575.000   19.575.000
        Извори финансирања за раздео II    
      01 Приходи из буџета 456.801.948   456.801.948
      07 Трансфери од других нивоа власти 909.365   909.365
      13 Суфицит из ранијих година 6.060.620   6.060.620
        Укупно за раздео II 463.771.933   463.771.933
      01 Приходи из буџета 570.122.948   570.122.948
      07 Трансфери од других нивоа власти 9.975.365   9.975.365
      08 Добровољни трансфер од физичких 

и правних лица
283.525   283.525

      13 Суфицит из ранијих година 6.768.309   6.768.309
        УКУПНИ РАСХОДИ (I + II): 587.150.147   587.150.147
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
„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 одредбе члана 36а Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11,93/2012,62/13,63/13 – исправка и 108/13), и Законом 
о одређивању максималног броја запослених у локалној ад-
министрацији („Службени гласник РС”, број 104/2009), број 
запослених код корисника буџета општине (директни и ин-
директни буџетски корисници) не може прећи максималан 
број запослених на неодређено и одређено време, и то:

– на неодређено време 258 и
– одређено време 16.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују 

за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 12.
Председник градске општине је наредбодавац за из-

вршење расхода и издатака распоређених овом одлуком у 
разделу 1. и разделу 2. и одговоран је Скупштини градске 
општине за закониту, наменску, економичну и ефикасну 
употребу одобрених буџетских апропријација. 

Председник градске општине може појединачним актом 
да пренесе овлашћење другом лицу да потписује налоге за 
трошење средстава буџета.

Члан 13.
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 преусмера-
вање апропријација одобрених на име одређеног расхода у 
износу до 5% вредности апропријације за расход чији се из-
нос 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 14.
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 15.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати из-

вршење буџета и најмање два пута годишње информише 
Веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шесто-
месечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1.овог члана Веће доставља извештаје Скупштини.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета 
и извршења и образложење великих одступања.

Члан 16.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току године приходи смање, издаци буџета из-
вршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 17.
Председник градске општине може прописати услове, 

критеријуме, и начин коришћења средстава од прихода које 
корисници буџетских средстава остваре својом активно-
шћу , односно продајом робе и вршењем услуга.

Председник општине, на предлог Одељења за буџет и 
финансије , може одлучити да део јавних средстава из става 
1. овог члана, остварених у текућој години, односно неутр-
шених из ранијих година, представља општи приход буџета 
у текућој години.

Члан 18.
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 19.
Корисници буџетских средстава чија се делатност у це-

лини или претежно финансира из буџета умањиће обрачу-
нату амортизацију средстава за рад у 2013. години сразмер-
но делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 20.
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.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2013. години , а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2014. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.
У буџетској 2014. години обрачун и исплата плата, као и 

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

Члан 22.
Новчана средства буџета општине Нови Београд и ди-

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

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора општине Нови Београд, која преостану по извршењу 
обавеза буџета општине , осим прихода за које је у посеб-
ном закону, односно пропису општине утврђена намена 
која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестира-
ти на домаћем финансијском тржишту новца.

Члан 23.
Јавна предузећа и други облици организовања чији 

је оснивач општина, дужни су да у периоду који почиње 
најкасније 15. дана по истеку рока из члана 31. Закона о 
рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 
46/06), а завршава се до 30 новембра 2014. 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 и надзорни одбор је одговоран за поступање у 
складу са ставом 1. овог члана.

Члан 24.
Веће градске општине даје сагласност на годишњи про-

грам пословања ЈП „Пословни простор” – општина Нови 
Београд, Центра за развој и локалну економију и Новобе-
оградске културне мреже, чији је оснивач градска општина.

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

Члан 25.
Одељење за буџет и финансије непосредно врши кон-

тролу законитости, рационалности и наменског коришћења 
средстава распоређених директним и индиректним ко-
рисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално Одељење за буџет и финан-
сије неће извршити поднете налоге за плаћање. 

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 26.
Трансфери према индиректним корисницима буџетских 

средстава врше се са раздела 1 – Председник, Веће градске 
општине и Скупштина општине и Раздела 2 – Управа град-
ске општине, као директних корисника буџетских средстава.

Трансфере између корисника буџетских средстава могу 
вршити индиректни корисници за средства остварена од 
додатних прихода у складу са законским прописима.

Члан 27.
Одељење за буџет и финансије доставља Секретаријату 

за финансије града редовне месечне извештаје о остваре-
ним приходима и извршеним расходима за 2014. годину, 
односно тромесечне извештаје о извршењу обима средста-
ва за капитална улагања и извршење наменских прихода 
буџeта.

Члан 28.
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 градске општине ће извршити одгова-
рајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за буџет и 
финансије.

Члан 29.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, обавезни су да поступе у складу са 
прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним 
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину.

План јавних набавки за 2014. годину саставни је део Од-
луке о буџету градске општине Нови Београд за 2014. годину.

Члан 30.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, Председник се може задужи-
ти у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11) a уз до-
бијену сагласност градоначелника Београда.

Члан 31.
Председник градске општине може обуставити привре-

мено извршење појединих издатака буџета, у случају да се 
издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

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

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-179, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

Скупштина градске општине Нови Београд на основу 
члана 56. Закона о платама државних службеника и намеш-
теника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – испр., 
115/06 – испр., 101/07, 99/10 и 108/13) и члана 18. Статута 
градске општине Нови Београд („Службени лист града Бео-
града”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), на седни-
ци одржаној 27. јуна 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И 
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ-
НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ПЛАТА-
МА, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 

ЛИЦА 

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборни-

ка у Скупштини градске општине Нови Београд и плата-
ма изабраних, именованих и постављених лица („Служ-
бени лист града Београда”, број 48/11 – пречишћен текст), 
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(у даљем тексту: одлука) у члану 1. речи: „које бира, име-
нује и поставља Скупштина”, замењују се речима: „која 
бирају, именују и постављају органи градске општине 
Нови Београд”.

Члан 2.
У члану 5. ст. 2. одлуке, после речи „именује” додају се 

речи „бира и поставља”, а после речи „Скупштина”, брише 
се тачка, додаје се зарез и речи: „Веће и председник градске 
општине Нови Београд”.

Члан 3.
У члану 11. одлуке после речи „карактер плате” додаје се 

реч: „или пензије”.

Члан 4.
У члану 15. одлуке бришу се досадашњи ставови 2, 3. и 

4. а уместо њих, после става 1. додају се нови ставови 2. и 3. 
који гласе:

„Лице коме престане функција у органу градске општи-
не Нови Београд, има право на накнаду плате три месеца од 
дана када му је престала функција, а у висини плате коју је 
имао на дан престанка функције.

Право на накнаду плате престаје пре протека рока од 
три месеца ако бивши функционер заснује радни однос или 
стекне право на пензију, а може бити продужено за још три 
месеца ако у та три месеца стиче право на пензију”.

Члан 5.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-183, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 18. тачке 13. 
Статута градске општине Нови Београд („Службени лист 
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉEЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Поставља се за заменика секретара Скупштине град-
ске општине Нови Београд Ведрана Тодоровић, дипломира-
ни правник.

2. Именована ступа на дужност даном постављења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-180, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 18. Статута 
градске општине Нови Београд („Службени лист града Бе-
ограда”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13) и члана 
30. Пословника Скупштине градске општине Нови Београд 
(„Службени лист града Београда”, број 26/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак функције члану Већа градске 
општине Нови Београд Немањи Ранковићу, са 27. јуном 
2014. године, због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-181, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 45. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 18. тачка 12. Статута градске општине 
Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 3/11 – 
пречишћен текст и број 33/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

1. Бира се за чланa Већа градске општине Нови Београд 
Небојша Пајовић, почев од 27. јуна 2014. године.

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

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-182, 27. јуна 2014. године

Председник 
Живан Обреновић, ср.

ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула на 15. седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупшти-
ни градске општине Палилула и то:

– Љиљани Михајловић са изборне листе „Покренимо 
Палилулу – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
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Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјали-
ста, Коалиција Удружења избјеглица у Републици Србији)”, 
подношењем оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-4/2014-I-6-15-1, 27. јуна 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштинa градске општине Палилула на 15. седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 56. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 
54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 
општине Палилула изабраних на изборима за одборнике 
Скупштине градске општине Палилула одржаним 06. маја 
2012. године и то:

– Владимиру Цветановском са изборне листе „Покрени-
мо Палилулу – Томислав Николић (Српска напредна стран-
ка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјали-
ста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији)” и

– Васу Божићу са изборне листе „Покренимо Палилулу 
– Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Ср-
бија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Коали-
ција удружења избјеглица у Републици Србији)”.

2. Мандат одборника Скупштине градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-4/2014-I-6-15-2, 27. јуна 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула, на 15. седници 
одржаној 27. јуна 2014. године, на основу чл. 6. и 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 108/2013), чла-
на 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Па-
лилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 
35/13), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2014. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине Па-

лилула за 2014. годину утврђују се у износу од 579.440.063 
динара и састоје се из: 

– текућих прихода и примања 540.041.566 динара
– пренетих средстава буџета по ЗР за 2013. годину 

32.898.879 динара

– текућих трансфера градова у корист нивоа општина 
1.837.965 динара

– меморандумских ставки за рефундацију расхода 
2.409.493 динара

– меморандумских ставки за рефундацију расхода буџе-
та 1.428.292 динара општине из претходне године 

– других текућих трансфера од републике у корист ни-
воа општине 370.220 динара

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

пренета из буџета града по члану 5. Одлуке о обиму средстава 
за вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају граду, односно градским 
општинама у 2014. години (у даљем тексту: градска одлука). 

Обим средстава за јавну потрошњу градске општине 
Палилула повећава се и за износ средстава који се оствари 
по основу донација и трансфера.

Члан 2.
Капитални издаци у 2014. години планирају се у износу 

од 44.694.891 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2014
година

– износ –
(динара)

511 01 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – 
радови

34.653.808

511 13 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – 
радови

157.438

511 01 Замена врата на архивском простору 70.000
511 13 Замена врата на архивском простору 7.412
512 13 УК „Палилула” – електронска опрема за позориште 4.000
512 01 Машине и опрема (рачунари) 1.500.000
512 01 Машине и опрема (штампачи и мреже) 100.511
512 09 Машине и опрема (штампачи и мреже) 249.489
512 01 Управа општине – административна опрема 47.000
512 09 Управа општине – административна опрема 175.000
512 13 Пројекат „Рециклажа није бламажа” 920
512 15 Електронска опрема – инспекције 12.863
512 13 Административна опрема – матична служба 371.140
512 07 Административна опрема – матична служба 27.310
512 01 ЈП „Пословни центар општине Палилула” админи-

стративна и спортска опрема
300.000

515 01 Лиценце 518.000
541 01 Уређење парка у Борчи код ОШ „Раде Драинац” 6.500.000

УКУПНО 44.694.891

Члан 3.
За средства резерве издваја се 4.146.393 динара, и то за стал-

ну резерву 1.000.000 динара, а текућу резерву 3.146.393 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 

председник градске општине Палилула на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 

Члан 4.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
 Еко-

номска
класи-

фикација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  Део пренетих средства из 
2013 године

- 32.914.827 32.914.827

 311  Капитал – ЈП „Пословни центар 
општине Палилула”

- - -

   Свега 3: - 32.914.827 32.914.827
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 Еко-
номска
класи-

фикација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
71  Порези

711  Порез на зараде 316.919.511 - 316.919.511
711  Порези на доходак, добит и 

капиталне добитке
(од пољопривреде и шумарства) 

- - -

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

7.230.000 - 7.230.000

711  Самодоприноси - - -
713  Порез на имовину 

(од непокретности)
133.879.664 - 133.879.664

  Свега 71: 458.029.175 - 458.029.175
73  Донације и трансфери

732  Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа 
општина

- - -

733  Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа општина

- 370.220 370.220

733  Текући наменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина

- - -

733  Текући трансфери градова у 
корист нивоа општина

- 1.837.965 1.837.965

733  Капитални трансфери градова у 
корист нивоа општина

- - -

 Свега 73: - 2.208.185 2.208.185
74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства
буџета општине 

1.850.000 - 1.850.000

742  Приходи од продаје добара и услуга
у корист нивоа општина

22.800.000 - 22.800.000

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

52.147.391 - 52.147.391

742  Општинске административне
таксе

1.800.000 - 1.800.000

742  Приходи од делатности општинских 
органа и организација

600.000 - 600.000

743  Приходи од новчаних казни у 
корист нивоа општина

360.000 - 360.000

743  Приходи од мандатних казни у 
корист нивоа општина

55.000 - 55.000

744  Текући добровољни
трансфери од правних лица

- - -

745  Остали приходи у корист нивоа
општина

2.400.000 - 2.400.000

   Свега 74: 82.012.391 - 82.012.391
77  Меморандумске ставке

за рефундацију расхода
771  Меморандумске ставке - 2.409.493 2.409.493
772  Меморандумске ставке

из претходне године
- 1.428.292 1.428.292

   Свега 77: - 3.837.785 3.837.785
   Свега 7: 540.041.566 6.045.970 546.087.536

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 540.041.566 39.398.497 579.440.063

ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО 

Еко-
номска
класи-

фикација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

 4  Текући расходи
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)

216.970.028 - 216.970.028

 412  Социјални доприноси на 39.457.046 - 39.457.046

Еко-
номска
класи-

фикација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

   терет послодавца
 413  Накнаде у натури 6.480.000 - 6.480.000
 414  Социјална давања 2.022.500 3.882.519 5.905.019
 415  Накнаде трошкова за запослене 4.050.000 - 4.050.000
 416  Награде запосленима и остали 

посебни расходи
1.188.000 491.400 1.679.400

   Свега 41 270.167.574 4.373.919 274.541.493
 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 38.853.191 4.509.537 43.362.728
 422  Трошкови путовања 4.982.900 1.114.753 6.097.653
 423  Услуге по уговору 64.119.044 4.261.068 68.380.112
 424  Специјализоване услуге 11.755.919 6.350.961 18.106.880
 425  Текуће поправке и одржавање 13.484.455 3.535.864 17.020.319
 426  Материјал 12.635.766 1.016.430 13.652.196

   Свега 42 145.831.275 20.788.613 166.619.888
 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 4.950.000 - 4.950.000
 444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

   Свега 44 4.955.000 - 4.955.000
 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима 
власти

1.258.461 6.879.039 8.137.500

 465  Остале дотације и трансфери 5.189.000 - 5.189.000
   Свега 46 6.447.461 6.879.039 13.326.500

 47  Социјално осигурање
 и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

1.529.000 370.220 1.899.220

   Свега 47 1.529.000 370.220 1.899.220
 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним 13.111.044 5.593.082 18.704.126
   организацијама

 482  Порези, обавезне таксе и казне 40.264.500 13.211 40.277.711
 483  Новчане казне и пенали по 900.000 374.841 1.274.841

   решењу судова
 484  Накнада за штету насталу - - -

   од елементарних непогода
 485  Накнада за штету насталу од стране 

државних органа
- - -

   Свега 48 54.275.544 5.981.134 60.256.678
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве 4.146.393 - 4.146.393
   (стална и текућа)
   Свега 49 4.146.393 - 4.146.393
   Свега 4 487.352.247 38.392.925 525.745.172
 5  Издаци за нефинансијску

имовину
 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 34.723.808 164.850 34.888.658
 512  Машине и опрема 1.947.511 840.722 2.788.233
 513  Остале некретнине и опрема - - -
 515  Нематеријална имовина 518.000 - 518.000

   Свега 51 37.189.319 1.005.572 38.194.891
 54  Природна имовина

 541  Земљиште 6.500.000 - 6.500.000
   Свега 54 6.500.000 - 6.500.000
   Свега 5 43.689.319 1.005.572 44.694.891
 6  Издаци за отплату главнице и на-

бавку финансијске имовине
 61  Отплата главнице
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Еко-
номска
класи-

фикација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

 611  Отплата главнице домаћим креди-
торима

9.000.000 - 9.000.000

   Свега 61 9.000.000 - 9.000.000
 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће - - -
   финансијске имовине
   Свега 62 - - -
   Свега 6 9.000.000 - 9.000.000
   УКУПНИ РАСХОДИ 540.041.566 39.398.497 579.440.063

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Укупна средства буџета у 2014. години утврђена су у из-

носу од 579.440.063 динара.

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

– текући приходи у износу од 540.041.566 динара – из-
вор финансирања 01;

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

– примања од продаје нефинансијске имовине у укуп-
ном износу од 437.700 динара, и то: средства од продаје 
аутомобила у износу од 437.700 динара, – извор финанси-
рања 09;

– пренетог вишка прихода буџета из ранијих година по 
Завршном рачуну за 2013. годину у износу од 32.898.879 ди-
нара 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.

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:

ИЗДАЦИ

Посебни 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 1.500.000 198.744 1.698.744
425  Текуће поправке и одржавање 2.000.000 - 2.000.000
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- - -

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

заштиту из буџета
925.000 370.220 1.295.220

481  Дотације невладиним 
организацијама

2.571.000 2.477.778 5.048.778

511  Зграде и грађевински објекти - - -
 Извори финансирања
за функцију 070

01  Приходи из буџета 6.996.000 - 6.996.000
13  Приходи из претходних година - 2.683.622 2.683.622
07  Донације од осталих нивоа власти - 370.220 370.220
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 070 6.996.000 3.053.842 10.049.842
  110      Извршни и законодавни органи,

 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

    411  Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

3.526.109 - 3.526.109

    412  Социјални доприноси
на терет послодавца

636.830 - 636.830

    413  Накнаде у натури - - -
414  Социјална давања запосленима - 913.023 913.023
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали
посебни расходи

335.000 - 335.000

    421  Стални трошкови 856.891 - 856.891
    422  Трошкови путовања 200.000 - 200.000
    423  Услуге по уговору 6.551.000 1.628.050 8.179.050

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 1.100.000 - 1.100.000
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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
687.044 45.304 732.348

    2    – дотације осталим непрофитним
 институцијама

7.326.000 500.000 7.826.000

    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед

 елементарних непогода
- - -

499  Средства резерве
1    – стална резерва 1.000.000 - 1.000.000
2    – текућа резерва 3.146.393 - 3.146.393

 Извори финансирања
за функцију 110

01  Приходи из буџета 25.372.267 - 25.372.267
13  Приходи из претходних година - 2.171.238 2.171.238
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 25.372.267 3.086.377 28.458.644
160    Опште јавне услуге које нису 

 класификоване на другом месту
416  Награде запосленима и остали

посебни расходи
- 491.400 491.400

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -

    423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- 106.500 106.500

481  Дотације невладиним 
организацијама

- - -

 Извори финансирања
за функцију 160

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 597.900 597.900
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

 Укупно за функцију 160 - 597.900 597.900
330    Судови

411  Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

6.516.700 - 6.516.700

412  Социјални доприноси
на терет послодавца

1.173.652 - 1.173.652

415  Накнаде трошкова за запослене 40.000 - 40.000
423  Услуге по уговору 1.066.000 - 1.066.000
483  Новчане казне и пенали по 

решењу судова
900.000 374.841 1.274.841

 Извори финансирања
за функцију 330

01  Приходи из буџета 9.696.352 - 9.696.352
13  Приходи из претходних година - 374.841 374.841

 Укупно за функцију 330 9.696.352 374.841 10.071.193
360  Јавни ред и мир некласификован

на другом месту
416  Награде запосленима и остали

посебни расходи
- - -

423  Услуге по уговору 330.150 34.032 364.182
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- - -

  472  Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

512  Машине и опрема - - -
 Извори финансирања
за функцију 360
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01  Приходи из буџета 330.150 - 330.150
13  Приходи из претходних година - 34.032 34.032
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360 330.150 34.032 364.182

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 1.061.000 835.888 1.896.888
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања
за функцију 450

01  Приходи из буџета 1.061.000 - 1.061.000
13  Приходи из претходних година - 835.888 835.888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450 1.061.000 835.888 1.896.888
560  Заштита животне

средине некласификована
на другом месту

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања 255.900 - 255.900
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 1.500.000 13.302 1.513.302
425  Текуће поправке и одржавање 310.000 - 310.000
426  Материјал 522.766 - 522.766
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- - -

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
организацијама

90.000 300.000 390.000

482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања
за функцију 560

01  Приходи из буџета 2.678.666 - 2.678.666
13  Приходи из претходних година - 314.222 314.222
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560 2.678.666 314.222 2.992.888
620    Развој заједнице

421  Стални трошкови - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 240.219 5.460.857 5.701.076
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 34.653.808 157.438 34.811.246
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
541  Земљиште 6.500.000 - 6.500.000
621  Набавка домаће 

финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
за функцију 620

01  Приходи из буџета 42.394.027 - 42.394.027
13  Приходи из претходних година - 5.341.295 5.341.295
07  Донације од осталих нивоа власти - 277.000 277.000
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08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација

из претходних година
- - -

     Укупно за функцију 620 42.394.027 5.618.295 48.012.322
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 4.330.700 377.211 4.707.911
426  Материјал 12.000 - 12.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
организацијама

2.060.000 1.550.000 3.610.000

 Извори финансирања
за функцију 810

01  Приходи из буџета 6.546.700 - 6.546.700
13  Приходи из претходних година - 1.927.211 1.927.211
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

15  Неутрошена средства донација
из претходних година

- - -

 Укупно за функцију 810 6.546.700 1.927.211 8.473.911
820    Услуге културе

421  Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955
423  Услуге по уговору - 619 619
424  Специјализоване услуге 300.000 300.847 600.847
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- - -

465  Остале дотације и трансфери 5.189.000 - 5.189.000
472  Накнаде за социјалну

заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
организацијама

240.000 330.000 570.000

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 4.000 4.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће 

финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
за функцију 820:

01  Приходи из буџета 5.729.000 - 5.729.000
13  Приходи из претходних година - 4.983.452 4.983.452
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 5.729.000 4.984.421 10.713.421
830    Услуге емитовања и издаваштва

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

1  гласило „Палилула” 5.161.440 - 5.161.440
 Извори финансирања
за функцију 830

01  Приходи из буџета 5.221.440 - 5.221.440
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 830 5.221.440 - 5.221.440
980    Образовање некласификовано

 на другом месту
  421  Стални трошкови - - -

422  Трошкови путовања 3.888.000 681.423 4.569.423
423  Услуге по уговору 2.960.000 243.840 3.203.840
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 4.016.000 - 4.016.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

нивоима власти
1.258.461 6.772.539 8.031.000

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

заштиту из буџета
604.000 - 604.000

481  Дотације невладиним 
организацијама

137.000 390.000 527.000

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 12.863.461 - 12.863.461
13  Приходи из претходних година - 8.087.802 8.087.802
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

15  Неутрошена средства донација
из претходних година

- - -

   Укупно за функцију 980 12.863.461 8.087.802 20.951.263
 Извори финансирања за раздео I:

01  Приходи из буџета 118.889.063 - 118.889.063
13  Приходи из претходних година - 29.304.607 29.304.607
07  Донације од осталих нивоа власти - 2.158.143 2.158.143
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: 118.889.063 31.465.835 150.354.898
II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи,

 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

411  Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

6.794.754 - 6.794.754

412  Социјални доприноси
на терет послодавца

1.216.654 - 1.216.654

415  Накнаде трошкова за запослене 130.000 - 130.000
423  Услуге по уговору 1.150.000 - 1.150.000

 Извори финансирања
за функцију 110

01  Приходи из буџета 9.291.408 - 9.291.408
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110 9.291.408 - 9.291.408
 Извори финансирања за раздео II

01  Приходи из буџета 9.291.408 - 9.291.408
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II 9.291.408 - 9.291.408

III      ВЕЋЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ
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110    Извршни и законодавни органи,

 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

411  Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

21.017.815 - 21.017.815

412  Социјални доприноси
на терет послодавца

3.762.536 - 3.762.536

415  Накнаде трошкова за запослене 260.000 - 260.000
423  Услуге по уговору - - -

 Извори финансирања
за функцију 110

01  Приходи из буџета 25.040.351 - 25.040.351
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110 25.040.351 - 25.040.351
 Извори финансирања за раздео III

01  Приходи из буџета 25.040.351 - 25.040.351
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III 25.040.351 - 25.040.351

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130    Опште услуге

411  Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

163.814.650 - 163.814.650

412  Социјални доприноси
на терет послодавца

29.867.374 - 29.867.374

413  Накнаде у натури 6.350.000 - 6.350.000
414  Социјална давања запосленима 1.772.500 2.969.496 4.741.996
415  Накнаде трошкова за запослене 3.000.000 - 3.000.000
416  Награде запосленима и остали

посебни расходи
853.000 - 853.000

421  Стални трошкови 24.557.300 160.582 24.717.882
422  Трошкови путовања 395.000 433.330 828.330
423  Услуге по уговору 37.850.454 2.347.427 40.197.881
424  Специјализоване услуге 40.000 - 40.000
425  Текуће поправке и одржавање 2.882.455 148.972 3.031.427
426  Материјал 9.170.000 991.567 10.161.567
441  Отплата домаћих камата 4.450.000 - 4.450.000
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 162.500 13.211 175.711
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 7.412 77.412
512  Машине и опрема 1.647.511 835.802 2.483.313
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 518.000 - 518.000
611  Отплата главнице домаћим 

кредиторима
9.000.000 - 9.000.000

 Извори финансирања
за функцију 130

01  Приходи из буџета 296.400.744 - 296.400.744
13  Приходи из претходних година - 3.569.409 3.569.409
02  Трансфери између корисника

на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - 3.887.827 3.887.827
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 130 296.400.744 7.907.799 304.308.543
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој



27. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 57 – 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
421  Стални трошкови 160.000 - 160.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426  Материјал 78.000 24.863 102.863
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним 

организацијама
- - -

512  Машине и опрема - - -
 Извори финансирања
за функцију 150

01  Приходи из буџета 242.000 - 242.000
13  Приходи из претходних година - 24.863 24.863
06  Донације од међународних 

организација
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
 Укупно за функцију 150 242.000 24.863 266.863

160    Опште јавне услуге које нису 
 класификоване на другом месту

421  Стални трошкови 8.084.000 - 8.084.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 255.000 - 255.000
426  Материјал 223.000 - 223.000
431  Амортизација некретнина и

опреме
- - -

463  Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
483  Новчане казне и пенали по 

решењу судова
- - -

484  Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода

- - -

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

 Извори финансирања
за функцију 160

01  Приходи из буџета 8.562.000 - 8.562.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних 

организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 160 8.562.000 - 8.562.000
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)

15.300.000 - 15.300.000

412  Социјални доприноси
на терет послодавца

2.800.000 - 2.800.000

413  Накнаде у натури 130.000 - 130.000
414  Социјална давања запосленима 250.000 - 250.000
415  Накнаде трошкова за запослене 620.000 - 620.000
416  Награде запосленима и остали

посебни расходи
- - -

421  Стални трошкови 5.195.000 - 5.195.000
422  Трошкови путовања 100.000 - 100.000
423  Услуге по уговору 8.986.000 - 8.986.000
424  Специјализоване услуге 3.845.000 - 3.845.000
425  Текуће поправке и одржавање 1.960.000 - 1.960.000
426  Материјал 1.530.000 - 1.530.000
431  Амортизација некретнина

и опреме
- - -

441  Отплата домаћих камата 500.000 - 500.000
463  Трансфери осталим

нивоима власти
- - -
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481  Дотације невладиним 

организацијама
- - -

482  Порези, обавезне таксе и казне 40.100.000 - 40.100.000
483  Новчане казне и пенали по 

решењу судова
- - -

484  Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода

- - -

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 300.000 - 300.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће 

финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
за функцију 410

01  Приходи из буџета 81.616.000 - 81.616.000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника

на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410 81.616.000 - 81.616.000

 Извори финансирања
за главу 4.1

01  Приходи из буџета 81.616.000 - 81.616.000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника

на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1 81.616.000 - 81.616.000

 Извори финансирања
за раздео IV

01  Приходи из буџета 386.820.744 - 386.820.744
13  Приходи из претходних година - 3.594.272 3.594.272
02  Трансфери између корисника

на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - 3.887.827 3.887.827
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 386.820.744 7.932.662 394.753.406

Члан 6.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима, независно од из-
носа утврђених овом одлуком, за поједине врсте прихода и 
примања.

Члан 7.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

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

Члан 8.
Одељење за финансије и привреду градске општине 

Палилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета 
и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по 
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, инфор-
мише Веће градске општине Палилула.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће градске општине Палилула усваја и доста-
вља извештај Скупштини градске општине Палилула.

Члан 9.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата 
запосленима, минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник градске општине Палилула може привреме-
но обуставити извршење појединих издатака буџета, у слу-
чају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 10.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

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

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално, Одељење за финансије и 
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за 
плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду докумен-
тацију на основу које се врши финансирање њихових издатака. 

Члан 11.
У оквиру распоређених средстава у члану 4. ове одлуке, 

буџетски корисници могу користити средства распоређена 
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овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом за-
хтеву, та средства одобрена.

Обавезе преузете у складу са одобреним апроприја-
цијама у 2013. години, а неизвршене у току те године, пре-
носе се и имају статус преузетих обавеза у 2014. години и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом од-
луком.

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

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

Члан 12.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

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

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава.

Члан 13.
Председник градске општине Палилула може донети 

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

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 5% вредности 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 могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не уг-
рожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ ап-
ропријације 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 ло-
калне самоуправе) определе актом наменска трансферна 

средства, укључујући и наменска трансферна средства 
за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и 
у случају уговарања донације, чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења ове Одлуке, одељење 
за финансије и привреду, на основу тог акта, отвара одго-
варајуће апропријације за извршење расхода по том ос-
нову. 

Члан 15.
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 16.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела 1 – 

Скупштина градске општине – економска класификација 
481 – „дотације невладиним организацијама”, врши пред-
седник градске општине Палилула на предлог Комисије 
за спровођење поступка јавног конкурса за финасирање 
пројеката невладиних организација. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са оценом остваривања пројеката невладиних организа-
ција у 2014. години. 

Члан 17.
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 18.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-

зора градске општине Палилула, која преостану по извр-
шењу обавеза буџета градске општине Палилула, осим при-
хода за које је у посебном закону, односно пропису градске 
општине Палилула утврђена намена која ограничава упо-
требу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем фи-
нансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-
зора градске општине Палилула могу се користити за пре-
времено враћање кредита у циљу смањења обавеза град-
ске општине Палилула, депоновати средства код Народне 
банке Србије или код пословних банака које имају одгова-
рајући бонитет.

Члан 19.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. 
које је донео министар надлежан за послове финансија на ос-
нову одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013 и 108/2013), и Законом о одређивању мак-
сималног броја запослених у државној администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/2009), број запослених код 
корисника буџета градске општине Палилула, (директни и 
индиректни буџетски корисници) не може прећи максимал-
ни број запослених на неодређено и одређено време.

У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број за-
послених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана.
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Члан 20.
Јавно предузеће чији је оснивач градска општина Пали-

лула дужно је да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 
године, део од најмање 85% добити по завршном рачуну за 
2013. годину уплате у буџет градске општине Палилула.

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

Члан 21.
У буџетској 2014. години, обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда 
и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима за директне и индиректне кориснике средстава 
буџета Градске општине Палилула, вршиће се у складу са За-
коном о буџету Републике Србије за 2014. годину. 

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

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

Члан 23. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 4. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од најкасније пет дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог чла-
на средства буџета распоређују се по ближим наменама, у 
складу са економском и функционалном класификацијом и 
по изворима финансирања. На финансијски план из става 
1. овог члана сагласност даје Веће градске општине Пали-
лула по претходно прибављеном мишљењу Одељења за фи-
нансије и привреду градске општине Палилула.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 4. 
ове одлуке у складу са законом.

Члан 24.
Текући дефицит у 2014. години, покриће се пренетим 

средствима из 2013. године. 
Члан 25. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-
шења буџета, до 31. децембра 2014. године, сва средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту градске општине Палилула за 2014. годину.

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

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-4/2014-I-6-15-3, 27. јуна 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 15. седни-
ци одржаној 27. јуна 2014.године, на основу члана 20. 
став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 6. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
77. став 1. тачка 10. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чла-
на 25. став 1. тачка 6. Статута градске општине Палилу-
ла („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 
35/13), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОС-
ТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене закупа за пословни 

простор у јавној својини, а на којима је носилац права ко-
ришћења градска општина Палилула.

Члан 2.
Закупнина за издавање пословних просторија одређује 

се по m², за период од месец дана, према делатности која се 
у простору обавља и према зони у којој се простор налази.

Члан 3.
Закупнина се утврђује у следећим износима:

Делатност
Зоне

екстра прва друга трећа четврта пета шеста
a)  канцеларије 722,00 609,00 467,00 357,00 272,00 208,00 158,00
a1) канцеларије: 
– за делатности које се финансирају из буџета – здравство, 
социјална заштита, наука и култура, образовање итд.

342,00 300,00 229,00 181,00 145,00 115,00 100,00

a2) канцеларије:
– за делатност-политичке странке, удружења грађана, спорт, 
култура, наука, просвета, здравство, социјална и дечија 
заштита, фондације, друштвене орг. и др.)

722,00 403,00 320,00 255,00 204,00 162,00 129,00

б) локали 1025,00 856,00 684,00 514,00 386,00 289,00 217,00
в) магацини 918,00 748,00 410,00 307,00 230,00 172,00 129,00
г) занатска делатност 1025,00 596,00 471,00 357,00 270,00 205,00 155,00
д) атељеи 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
ђ) витрине 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00
е) производне хале 617,00 300,00 229,00 174,00 145,00 118,00 100,00
ж) гараже 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на додату вредност (ПДВ).
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Члан 4.
Закупнина из члана 3. ове одлуке, за закупце који оба-

вљају делатност а1) канцеларије и чија се делатност са 50% 
и више од тог процента, финансира из буџетских средстава, 
може износити највише 5 %, од износа закупнине утврђене 
у члану 3. под тачком а1) ове одлуке.

Закупнина за пословни простор у коме је седиште 
општинског или главног одбора политичке странке која 
има одборнике у скупштини градске општине Палилула, 
може износити највише до 5%, од износа закупнине утврђе-
не у члану 3. под тачком а2) ове одлуке.

Члан 5.
Висина закупнине утврђена у члану 3. ове одлуке је по-

четна цена код утврђивања висине закупнине.
У случају да је висина закупнине постигнута у поступку 

прикупљања понуда у писаној форми (путем јавног оглаша-
вања – јавног конкурса), виша од закупнине из члана 3. ове 
одлуке, она задржава утврђени износ, док висина закупнине 
која ће бити утврђена неком од наредних одлука о утврђи-
вању закупнине, не достигне висину те закупнине. Након 
тога, она прати свако наредно усклађивање закупнина.

Закупнина за пословни простор, који се додељује посту-
пком давања у закуп ван поступка јавног надметања, од-
носно ван поступка прикупљања писмених понуда (ван 
поступка прикупљања понуда у писаној форми), утврђује 
се у распону од износа висине закупнине утврђене у члану 
3. ове Одлуке, до увећања које максимално може износити 
50%, што ће Надзорни одбор ЈП „Пословни центар општи-
не Палилула” ценити у  сваком конкретном случају.

Закупнина за пословни простор у коме се обавља де-
латност организовања игара на срећу (кладионице, коцка-
рнице, аутомати и слично), или у чијем делу се организује 
наведена делатност, одређује се у распону, од висине за-
купнине утврђене у члану 3. ове одлуке за делатност локал, 
до увећања које максимално може износити до 100%, што 
ће Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар 
општине Палилула” ценити у сваком конкретном случају. 
Период увећања закупнине из овог става временски је нео-
граничен, тј. траје све док се у пословном простору обавља 
делатност организовања игара на срећу.

Период увећања закупнине у складу са ставом 3. овог 
члана, одређује се у трајању у зависности од зоне у којој се 
пословне просторије налазе, тако да период увећања закуп-
нине за екстра зону износи пет година, за прву зону три го-
дине, за другу зону две године, а за трећу, четврту, пету и 
шесту зону једну годину.

Члан 6. 
Од правила да је висина закупнине утврђена у члану 3. 

ове одлуке, почетна цена код утврђивања висине закупни-
не, може се одступити у изузетним случајевима и то:

– када се издаје у закуп пословна просторија, која се на-
лази у приградским насељима, Овча, Борча, Борча – Греда, 
Падинска скела, Котеж, Вишњица, Велико село, Сланци, 
Крњача – Панчевачки пут, Крњача – Заге Маливук итд., 
умањење може бити до 50%, у односу на висину закупни-
не из члана 3. ове одлуке, када Надзорни одбор у конкрет-
ном случају, на основу документације сачињене од службе 
за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање 
ЈП „Пословни центар општине Палилула”, оцени да за то 
постоје оправдани разлози;

– када се пословна просторија, или део пословне прос-
торије, налази у подруму или сутерену, када се део пословне 
просторије налази на галерији, када значајан део пословне 

просторије чине заједничке просторије (заједнички мокри 
чвор, удео у заједничком ходнику, степениште итд.), када 
део пословне просторије чини тераса, висина закупнине 
која се обрачунава за наведене делове пословних просто-
рија може се умањити, а износ умањења цениће Надзорни 
одбор у сваком конкретном случају, на основу документа-
ције сачињене од службе за техничке послове, инвестицио-
но и текуће одржавање ЈП „Пословни центар општине Па-
лилула”;

– у случају да се у закуп издаје пословна просторија, која 
својом површином или положајем (нпр. двориште, пасаж, 
не постоји прилазни пут), оправдава могућност да се виси-
на закупнине за исту утврди у износу висине закупнине за 
зону ниже, у односу на зону у којој се пословна просторија 
налази, што ће Надзорни одбор ценити у сваком конкрет-
ном случају, на основу документације сачињене од службе 
за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање ЈП 
„Пословни центар општине Палилула”.

У случају да се у закуп издаје пословна просторија која 
није у функционалном стању, Надзорни одбор може доне-
ти одлуку којом се почетак наплате закупнине одлаже за 
одређени период, што ће се ценити у сваком конкретном 
случају, на основу документације сачињене од службе за 
техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање ЈП 
„Пословни центар општине Палилула”.

За случај да је током трајања коришћења пословног 
простора, дошло до тежих оштећења, која утичу на даље 
функционално коришћење истог, те је неопходно извршити 
инвестиционе радове, Надзорни одбор може донети одлу-
ку да се привремено обустави фактурисање закупнине, за 
период немогућности коришћења, што ће ценити у сваком 
конкретном случају, на основу документације сачињене од 
службе за техничке послове, инвестиционо и текуће одржа-
вање ЈП „Пословни центар општине Палилула”.

На основу уложених средстава за текуће и инвестици-
оно одржавање мање вредности, висина закупнине се не 
може умањити испод почетне цене код утврђивања висине 
закупнине, тј. висине закупнине утврђене у члану 3. ове од-
луке. 

У случају да закупац, током трајања закупа, сопстве-
ним средствима изврши инвестиционе радове већег оби-
ма, којима се битно увећава вредност пословног простора, 
Надзорни одбор може донети одлуку да се таквом закупцу 
фактурише закупнина, након завршетка радова, за период 
отплате уложених средстава, у умањеном износу, а најви-
ше до 50% у односу на износ закупнине коју закупац плаћа, 
што ће се ценити у сваком конкретном случају, на основу 
процене стручних служби ЈП „Пословни центар општине 
Палилула”, a складу са одредбама Уредбе Владе Републике 
Србије о условима прибављања и отуђења непокретнос-
ти непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС”, број 24/12) и од-
редбама Одлуке о начину поступања са стварима које су у 
јавној својини града Београда, односно на којима град Бе-
оград има посебна својинска овлашћења („Службени гла-
сник РС”, број 60/12).  

У случају да закупцу, одлуком о додели пословног прос-
тора, буду одобрени радови на инвестиционом одржавању 
и реконструкцији пословног простора, а закупац буде 
обавезан да сопственим средствима изврши инвестици-
оне радове већег обима, којима се битно увећава вредност 
пословног простора, Надзорни одбор може донети одлуку 
да се таквом закупцу фактурише, након завршетка радо-
ва, закупнина у умањеном износу, а највише до 50% у од-
носу на висину утврђене закупнине, што ће се ценити у 
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сваком конкретном случају, а период отплате биће накнад-
но одређен, на основу процене стручних служби ЈП „По-
словни центар општине Палилула”, у складу са одредбама 
Уредбе Владе Републике Србије о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС”, број 24/212) и одредбама Одлуке о начину поступања 
са стварима које су у јавној својини града Београда, односно 
на којима град Београд има посебна својинска овлашћења 
(„Службени гласник РС”, број 60/12).  

У случају да закупац сопственим средствима изврши 
инвестиционе и друге радове већег обима на заједничким 
деловима зграде у којима се пословне просторије налазе 
(кров, ходник, степениште, лифт, подрум, фасада итд.), а 
којима се битно повећава функционалност коришћења 
пословног простора, зграде и заједничких простора, Над-
зорни одбор може донети одлуку да се таквом закупцу 
фактурише закупнина за пословни простор који користи, 
за период отплате уложених средстава, или делимичне от-
плате уложених средстава, у умањеном износу, а највише 
до 50% у односу на утврђену цену закупа, што ће ценити 
у сваком конкретном случају, на основу процене струч-
них служби ЈП „Пословни центар општине Палилула”, у 
складу са одредбама Уредбе Владе Републике Србије о ус-
ловима прибављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС”, број 24/12) и одредбама 
Одлуке о начину поступања са стварима које су у јавној 
својини града Београда, односно на којима град Београд 
има посебна својинска овлашћења („Службени гласник 
РС”, број 60/12).  

У случају да закупац, у складу са ст. 5, 6. и 7. овог чла-
на, оствари право на умањење закупнине, закупац то право 
може остваривати само током трајања закуподавног одно-
са, у супротном, у случају престанка закуподавног односа, 
из било ког разлога, а пре истека рока отплате уложених 
средстава, закупац нема право на рефундацију било каквих 
трошкова.

Члан 7.
У случају да је структура или површина пословног прос-

тора таква, да се у пословном простору може обављати 
више различитих делатности, утврђених у члану 3. ове од-
луке, цена закупа може бити обрачуната на тај начин, што 
ће се за сваку одобрену делатност утврдити износ закуп-
нине по m², а укупна закупнина је једнака збиру закупнина 
обрачунатих за сваку делатност.

Члан 8.
Закупцима пословних просторија, које се налазе у 

склопу објеката Месних заједница градске општине Пали-
лула (и у другим сличним објектима), који немају регули-
сане односе са јавним и јавно-комуналним предузећима 
(за електричну енергију, водовод и канализацију, топлотну 
енергију, одношење смећа), на тај начин да рачуни гласе на 
закупца тј. корисника простора, накнада за коришћење по-
словног простора биће увећана у одговарајућем проценту 
(за износ трошкова наведених услуга), што ће ценити Над-
зорни одбор ЈП „Пословни центар општине Палилула” у 
сваком конкретном случају, до тренутка регулисања односа 
са пружаоцима услуга, на тај начин да су корисници прос-
тора обвезници плаћања рачуна, издатих од стране давала-
ца услуга. 

Закупцима пословних просторија, које се налазе у oбјек-
тима којима у потпуности управља ЈП „Пословни центар 
општине Палилула” (као што су објекти у улици Прерадо-
вићева број 4, улица Стеријина број 7 и слично), поред за-
купнине за пословне просторије које закупљују, обрачунава 
се и наплаћује накнада за коришћење заједничких просто-
рија (ходници, степениште, чајне кухиње, тоалети, мокри 
чворови и слично), које исти користе, у површини сразмер-
ној површини пословног простора који закупљују, у односу 
на укупну површину објекта, а у износу не мањем од 50% 
цене по m², коју закупац плаћа за закуп пословног простора.

Члан 9.
Одлуком оснивача цена закупа може бити одређена и у 

другачијем износу у односу на ову одлуку.
Одлуком оснивача закупац може бити ослобођен обаве-

зе плаћања закупнине или дела закупнине. Период трајања 
и проценат ослобођења од обавезе плаћања закупнине, 
утврђује оснивач.

Члан 10.
Саставни део ове одлуке чини Списак улица и насеља по 

зонама за пословне просторије на којима је носилац права 
управљања и коришћења Јавно предузеће „Пословни цен-
тар општине Палилула”.

За све непоменуте улице и локације примењиваће се Од-
лука о одређивању зона на територији града Београда.

Члан 11.
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор 

на коме је носилац права коришћења градска општина Па-
лилула, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. 
јула 2014. године.

Ступањем на снагу Одлуке о утврђивању закупнина за 
пословни простор на коме је носилац права коришћења 
градска општина Палилула, престаје да важи Одлука о 
утврђивању закупнина за пословни простор на коме је но-
силац права коришћења градска општина Палилула број 
060-4/2012-I-6-5 од 27. децембра 2012. године („Службени 
лист града Београда”, број 69/12).

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-4/2014-I-6-15-4, 27. јуна 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

СПИС А К
УЛИЦА И НАСЕЉА ПО ЗОНАМА ЗА ПОСЛОВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КО-
РИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПО-

СЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

ЕКСТРА ЗОНА
– Булевар краља Александра.

ПРВА ЗОНА
– 27. марта,
– Булевар деспота Стефана до Панчевачког моста,
– Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд),
– Далматинска, од ул. Старине Новака до Таковске,
– Илије Гарашанина,
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– Краљице Марије,
– Мајора Илића,
– Пролетерске солидарности (Нови Београд),
– Рузвелтова од ул. Булевара краља Александра до ул. 

Далматинске,
– Таковска,
– Цвијићева, од ул. Венизелисове до ул. Здравка Челара,
– Владетина,
– Војводе Добрњца,
– Венизелосова,
– Ватрослава Лисинског,
– Драже Павловића,
– Ђушина,
– Јаше Продановића,
– Кнез Данилова - од ул. Старине Новака до ул. Далматин-

ске и парна страна од ул. Старине Новака до ул. Рузвелтове,
– Поречка,
– Старине Новака,
– Станоја Главаша,
– Велбушка,
– Стеријина,
– Чарлија Чаплина.

ДРУГА ЗОНА
– Ада Хуја,
– Албанске споменице,
– Бистричка,
– Булевар деспота Стефана од Панчевачког моста до ул. 

Вишњичке,
– Вишњичка,
– Цвијићева од ул. Здравка Челара до ул. Рузвелтова,
– Далматинска од ул. Рузвелтова до ул. Старине Новака,
– Иванковачка,
– Кнез Данилова од ул. Старине Новака до ул. Рузвелто-

ва, непарна страна,
– Карпатска, 
– Мије Ковачевића, 
– Прерадовићева,
– Прибојска,
– Приморска,
– Рузвелтова, од ул. Далматинске до ул. Мије Коваче-

вића,
– Симе Шолаје,
– Чиче Романијског,
– Зрењанински пут - до ул. Саве Ковачевића (улица 3), 

од пута до раздаљине 40 м од пута.

ТРЕЋА ЗОНА
– Гарсија Лорке,
– Патриса Лумумбе,
– Пере Ћетковића,
– Сестара Букумировић,
– Стевана Дукића,
– Стевана Христића,
– Заге Маливук – Крњача,
– Сланачки пут, до гробља Лешће,
– Зрењанински пут, од ул. Саве Ковачевића (улица 3) – 

удаљено од пута 40 m, па надаље.

ЧЕТВРТА ЗОНА
– Котеж,
– Борча I до ул. Борчанских жртава 1914,
– Борча II,
– Борча III,
– Борча IV,
– Борча V.

ПETA ЗОНА
– Борча I, од ул. Борчанских жртава 1914 према насељу 

Црвенка,
– Вишњица,
– Борчанских жртава 1914,
– Крњача, од Дунава према копну 500 m,
– Сланци.

ШЕСТА ЗОНА
– Падинска скела,
– Велико Село,
– Панчевачки пут, од Себешког канала према Панчеву.

РАКОВИЦА

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1. Закона о  локалним изборима („Службени гласник РС”, 
број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 107. Посло-
вника Скупштине градске општине Раковица („Службени 
лист града Београда”, број 57/08 и 41/12), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупшти-
не градске општине Раковица Игору Кису, са изборне листе 
„Демократска странка Србије – Војислав Коштуница”, због 
поднете оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 70. став 2. Пословника 
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист 
града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИ-

НЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Потврђује се мандат  одборнику Скупштине град-
ске општине Раковица, изабраном на изборима одржаним 
6. маја 2012. године, Чедомиру Унковићу са изборне листе 
„Демократска странка Србије – Војислав Коштуница”. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник
Бранислав Вујовић, ср.
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Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 27. јуна 2014.године, на основу члана 46. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 , 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13), и члана 45. тачка 2. Ста-
тута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 07/12 и 35/13) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Раковица за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета 

општине по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга, утврђе-
ни су у следећим износима, и то:

                План за 2014. годину

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА   Економска 
класификација

            1 2 3

 I УКУПНА ПРИМАЊА         7+8+9+13 455.936.712,61

  Пренета неутрошена средства из претходних година     19.366.883,61

     

Текући приходи   7 429.736.197,00

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ   71 402.207.180,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке   711 266.223.908,00

1.2. Порез на имовину   713 135.983.272,00

1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)   714  

1.5. Други порези   716  

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОД, ОД ЧЕГА:   74 8.857.517,00

2.1.     Приходи од имовине, од тога:   741 500.000,00

  .- камате 7411 500.000,00

  .-закуп непроизводне имовине 7415  

2.2.     Приходи од продаје добара и услуга   742 5.532.517,00

  закуп (ПП) 7421 2.332.517,00

  општинске административне таксе 7422 1.200.000,00

  приходи општинских органа управе 7423 2.000.000,00

2.3.   Новчане казне и одузета имовинска корист 743 1.325.000,00

2.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744  470.000,00

2.5.   Мешовити и неодређени приходи   745 1.500.000,00

2.6. Приходи из буџета 79  

 3.  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 1.815.858,00

 4.  ДОНАЦИЈЕ 731+732  

 5. ТРАНСФЕРИ   733 18.671.500,00

6.  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   9 4.547.774,00

       II УКУПНИ ИЗДАЦИ   4+5+6 455.936.712,61

  Текући расходи 4 414.508.366,10

1.     РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   41 275.304.546,85

2.     КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА   42 102.537.361,25

3. ОТПЛАТА КАМАТА 44 6.250.000,00

4. СУБВЕНЦИЈЕ 45  

5.     ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА   47 10.960.000,00

6.     ОСТАЛИ РАСХОДИ   48+49 17.256.458,00

  Текући трансфери   4631+4641 2.200.000,00

  Капитални расходи   5 10.428.346,51

  Капитални трансфери   4632+4642  

  Отплата главнице домаћим кредиторима   6 31.000.000,00

      III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I- II) 0,00

  ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХО-
ДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

   

   

      -500.000,00

      УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)     0,00
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            1 2 3

      IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И    

      ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   92  

  V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ  

  ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

62  

      VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ  

  ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  

      КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 92.-62 0,00

      Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА      

      VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   91 0,00

  1.Примања од домаћих задуживања 911  

      2.Примања од иностраног задуживања   912  

      VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ   61 0,00

      1.Отплата главнице домаћим кредиторима   611  

      2.Отплата главнице ситним кредиторима   612  

  IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)   0,00

      X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ      

           (VI+VII-VIII- IX=-III) 0,00

Члан 2.
Буџет општине за 2014. годину састоји се од:
1. прилива у износу од 455.936.712,61 динара: текућих 

прихода 408.732.180,00 динара, прихода од закупа посло-
вног простора у износу од 2.332.517,00 динара, текућих 
прихода од продаје нефинансијске имовине 1.815.858,00 ди-
нара, кредитних задужења 4.547.774,00, текућих трансфера 
18.671.500,00 динара, добровољних трансфера од физичких 
и правних лица 470.000,00 динара и вишка из 2013.године у 
износу 19.366.883,61.

2. одлива у укупном износу од 455.936.712,61 динара: 
текућих расхода 408.732.180,00 динара, сопствених средста-
ва у износу од 2.668.375,00, расхода од текућих трансфера 
18.671.500,00 динара, расхода од добровољних трансфера 
од физичких и правних лица у износу од 470.000,00 динара, 
средстава за стамбени фонд 1.480.000,00 динара, средста-
ва из кредита у износу од 4.547.774,00 динара и пренетих 
неутрошених средтава из претходних година у износу од 
19.366.883,61 дин. 

Члан 3.
Приходи и примања који представљају буџетска сред-

ства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака:

ОПИС
ЕКОНОМСКА 
КЛАСИФИКА-

ЦИЈА
 БУЏЕТ 2014.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8+9+13 455.936.712,61
Пренета неутрошена средства из претходних 
година

19.366.883,61

1. Текући приходи 7 429.736.197,00
1.1. Уступљени приходи 7 266.223.908,00
Порез на зараде 711111 266.223.908,00
1.2. Изворни приходи 7 163.512.289,00
Порез на имовину 711147, 

713121/22, 713611
135.983.272,00

Локалне административне таксе 742251 1.200.000,00
Накнаде: 714 0,00
 Посебна накнада за заштиту животне средине 714547 0,00
Трансфери других нивоа власти 733 18.671.500,00
Текући добровољни трансфери  744 470.000,00
Камате 741151 500.000,00
Накнада за коришћење минералних сировина 741511 0,00

Закуп пословног простора 742152 2.332.517,00
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и орг. општина

742351 2.000.000,00

Мандатне и новчане казне 7433 1.325.000,00
Мешовити и неодређени приходи 745 1.500.000,00
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.815.858,01
3. Примања од задуживања 9 4.547.774,00

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, 
утврђују се у следећим износима:

ЕКОНОМСКА  КЛАСИФИКАЦИЈА ОПИС  
 Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ     275.304.546,85
411 Плате и додаци запослених 220.814.546,85
412 Социјални доприноси на терет послодавца 40.340.000,00
414 Социјална давања запосленима 600.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 8.550.000,00
417 Одборнички додатак 5.000.000,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   102.537.361,25
421 Стални трошкови 23.026.000,00
422 Трошкови путовања 0,00
423 Услуге по уговору 44.881.192,00
424 Специјализоване услуге 0,00
425 Текуће поправке и одржавање 16.709.673,15
426 Материјал 17.920.496,10
44 Отплата камата   6.250.000,00
441 Отплата камата домаћим пословним банкама 6.250.000,00
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   2.200.000,00
463 Трансфери осталим нивоима власти 2.200.000,00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 10.960.000,00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.960.000,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ   7.737.156,00
481 Дотације невладиним организацијама 3.544.623,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 4.092.533,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00
49 РЕЗЕРВЕ     9.519.302,00
499 Средства резерве 9.519.302,00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 10.428.346,51
511 Зграде и грађевински објекти 5.430.752,12
512 Машине и опрема 4.997.594,39
515 Нематеријална имовина 0,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 31.000.000,00
УКУПНО:    455.936.712,61
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Члан 7. мења се и гласи:” Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:
рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

II. ПОСЕБАН ДЕО
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1

СКУПШТИНА ОПШТИ-
НЕ, ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ И ОПШТИН-
СКО ВЕЋЕ

111 Извршни и законодавни 
органи

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених(зараде)

47.100.000,00 47.100.000,00

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

8.700.000,00 8.700.000,00

415 Накнаде трошкова за 
запослене

950.000,00 950.000,00

417 Посланички додатак 5.000.000,00 5.000.000,00

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

482 Порези, обавезне таксе и 
казне

.01 приходи из буџета 61.750.000,00 61.750.000,00

Укупно за функцију 111 61.750.000,00 61.750.000,00

Извори финансирања за 
раздео 1:

.01 приходи из буџета 61.750.000,00 61.750.000,00

Укупно за раздео 1 61.750.000,00 61.750.000,00

2 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

130 Oпште услуге

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених(зараде)

147.500.000,00 2.500.000,00 6.214.546,85 156.214.546,85

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

28.400.000,00 28.400.000,00

413 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосле-
нима

600.000,00 600.000,00

415 Накнаде трошкова за 
запослене

6.750.000,00 6.750.000,00

416 Јубиларне награде

421 Стални трошкови 21.000.000,00 216.000,00 21.216.000,00

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору 40.000.000,00 937.500,00 3.943.692,00 44.881.192,00

424 Специјализоване услуге

425 Текуће поправке и одр-
жавање

11.965.000,00 1.943.764,00 2.700.000,00 16.608.764,00

426 Материјал 5.981.320,00 8.848.000,00 3.091.176,10 17.920.496,10

441 Отплата камата домаћим 
пословним банкама

6.250.000,00 6.250.000,00

481 Дотације невладиним 
организацијама

736.558,00 736.558,00

482 Порези, обавезне таксе и 
казне

3.450.000,00 388.753,00 3.838.753,00

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

100.000,00 100.000,00
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

499 Средства резерве 9.519.302,00 9.519.302,00

1. стална резерва 445.000,00 445.000,00

2. текућа резерва 9.074.302,00 9.074.302,00

511 Зграде и грађевински 
објекти

1.715.914,00 1.507.534,12 3.223.448,12

512 Машине и опрема 2.950.000,00 335.858,00 470.000,00 331.860,00 909.876,39 4.997.594,39

515 Нематеријална имовина 0,00 0,00

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима

31.000.000,00 31.000.000,00

Извори финансирања за 
функцију 130

.01 приходи из буџета 316.202.180,00 316.202.180,00

.04 Сопствени приходи буџет-
скиих корисника

2.668.375,00 2.668.375,00

07 Трансфери од другиих 
нивоа власти

10.001.500,00 10.001.500,00

08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица

470.000,00 470.000,00

10 Примања од домаћих 
задуживања

4.547.774,00 4.547.774,00

13 Суфицит 18.366.825,46 18.366.825,46

Укупно за функцију 130 316.202.180,00 2.668.375,00 10.001.500,00 470.000,00 4.547.774,00 18.366.825,46 352.256.654,46

.090 Социјална заштита некла-
сификована

на другом месту

472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

2.290.000,00 8.670.000,00 10.960.000,00

Извори финансирања за 
функцију 090

.01 приходи из буџета 2.290.000,00 8.670.000,00 10.960.000,00

Укупно за функцију 090 2.290.000,00 8.670.000,00 10.960.000,00

610 Стамбени развој

421 Стални трошкови 10.000,00 10.000,00

482 Порез на услугге 253.780,00 253.780,00

511 Зграде и грађевински 
објекти

1.216.220,00 991.083,99 2.207.303,99

Извори финансирања за 
функцију 610

о9 примања од продаје нефи-
нансијске имовине

1.480.000,00 1.480.000,00

Укупно за функцију 610 1.480.000,00 991.083,99 2.471.083,99

.2.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге некла-
сификоване

на другом месту

411 Плате, додаци и накнаде 
запослених(зараде)

17.500.000,00 17.500.000,00

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

3.240.000,00 3.240.000,00

415 Накнаде трошкова за 
запослене

850.000,00 850.000,00

494 Стални трошкови 1.800.000,00 1.800.000,00

423

425 100.000,00 909,15 100.909,15

482 Порези, обавезне таксе и 
казне

Извори финансирања за 
функцију 160

.01 приходи из буџета 23.490.000,00 23.490.000,00
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

13 суфицит 909,15 909,15

04 сопствени приходи буџет-
скиих корисника

Укупно за функцију 160 23.490.000,00 909,15 23.490.909,15

Извори финансирања за 
главу 2.1

.01 приходи из буџета 23.490.000,00 23.490.000,00

13 суфицит 909,15 909,15

Свега глава 2.1 23.490.000,00 909,15 23.490.909,15

.2.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање

425 Текуће поправке и одр-
жавање

463
Текуће донације и транс-
фери осталим нивоима 
власти

2.200.000,00 2.200.000,00

Извори финансирања за 
функцију 912

.01 приходи из буџета 2.200.000,00 2.200.000,00

10 Примања од домаћих 
задуживања

Укупно за функцију 912 2.200.000,00 2.200.000,00

Свега глава 2.2 2.200.000,00 2.200.000,00

.2.3 КУЛТУРА

820 Услуге културе

481 Дотације невладиним 
организацијама

600.000,00 600.000,00

Извори финансирања за 
функцију 820

01 приходи из буџета 600.000,00 600.000,00

Укупно за функцију 820 600.000,00 600.000,00

Извори финансирања за 
главу 2.3

01 приходи из буџета 600.000,00 600.000,00

Свега глава 2.3 600.000,00 600.000,00

.2.4 СПОРТ И АКТИВНОСТИ 
ОМЛАДИНЕ

810 Услуге рекреације и спорта

425 Текуће поправке и одр-
жавање

481 Дотације невладиним 
организацијама

2.200.000,00 2.200.000,00

Задовољавање потреба 
грађана у области спорта

2.000.000,00 2.000.000,00

Рад омладинских орга-
низација и реализација 
програма за младе

200.000,00 8.065,00 208.065,00

Извори финансирања за 
функцију 810

.01 приходи из буџета 2.200.000,00 2.200.000,00

УКУПНО за функцију 810 2.200.000,00 2.200.000,00

Свега глава 2.4 2.200.000,00 8.065,00 2.208.065,00

Извори финансирања за 
раздео 2:

.01 приходи из буџета 346.982.180,00 346.982.180,00

.04 сопствени приходи буџет-
скиих корисника

2.668.375,00 2.668.375,00

.07 Трансфери од других нивоа 
власти

18.671.500,00 18.671.500,00

.08 Добровољни трансфери 470.000,00 470.000,00
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

о9 примања од продаје нефи-
нансијске имовине

1.480.000,00 1.480.000,00

10 Примања од домаћих 
задуживања

4.547.774,00 4.547.774,00

13 Вишак из претходних 
година

19.366.883,61 19.366.883,61

Укупно за раздео 2 346.982.180,00 2.668.375,00 18.671.500,00 470.000,00 1.480.000,00 4.547.774,00 19.366.883,61 394.186.712,61

Укупно извори финанси-
рања:

.01 приходи из буџета 408.732.180,00 408.732.180,00

.04 сопствени приходи буџет-
скиих корисника

2.668.375,00 2.668.375,00

.07 Трансфери од других нивоа 
власти

18.671.500,00 18.671.500,00

.08 Добровољни трансфери 470.000,00 470.000,00

о9 Примања од продаје нефи-
нансијске имовине

1.480.000,00 1.480.000,00

.10 Примања од домаћих 
задуживања

4.547.774,00 4.547.774,00

13 Вишак из претходних 
година

19.366.883,61 19.366.883,61

УКУПНО 408.732.180,00 2.668.375,00 18.671.500,00 470.000,00 1.480.000,00 4.547.774,00 19.366.883,61 455.936,712,61

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 4.
Примања буџета општине Раковица прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим од износа утврђе-
них овом одлуком за поједине врсте примања.

Члан 5.
Председник општине је наредбодавац за извршење 

буџета градске општине Раковица и одговоран је за извр-
шење председник општине подноси извештај Скупшти-
ни општине о реализацији ове одлуке и сталне и текуће 
буџетске резерве.

Члан 6.
Председник општине је наредбодавац за извршење 

буџета градске општине Раковица и одговоран је за извр-
шење ове одлуке.

Председник општине подноси извештај Скупштини 
општине о реализацији ове одлуке и коришћењу средстава 
сталне и текуће буџетске резерве.

Члан 7.
Председник општине може донети одлуку о промени 

апропријације у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском 
систему. Директни корисник буџетских средстава уз одо-
брење Одељења за буџетско и трeзорско пословање,може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода у износу до 5% вредности апро-
пријације за расход чији се износ умањује. Преусмера-
вање апропријација односи се на апропријације из при-
хода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без 
ограничења.

Члан 8.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмено оствареним примањима буџета.

Члан 9.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

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

Ако корисници буџетских средстава не остваре намен-
ске приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета.

Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава рас-

поређених буџетом општинској управи, одговоран је 
Начелник општинске управе, а у месним заједницама 
Руководилац месних заједница. За законито и намен-
ско коришћење средстава распоређених овом Одлуком 
из области основног образовања, спорта, омладинских 
активности и социјалне заштите одговорно је лице ко-
рисника.

Члан 11.
Новчана средства буџета општине, директног и инди-

ректног корисника средстава, воде се и депонују на кон-
солидованом рачуну трезора. Слободна новчана средства 
консолидованог рачуна трезора општине која преостану 
по извршењу обавеза могу се користити за депоновање 
средстава код Народне банке Србије или код пословних 
банака које имају одговарајући бонитет, уз полагање одго-
варајућих инструмената обезбеђења, односно могу се ин-
вестирати у хартије од вредности Републике Србије, у хар-
тије од вредности Народне банке Србије или банака које 
дају као залогу одговарајуће обезбеђење. Одсек за трезор-
ско пословање врши депоновање и инвестирање средстава 
из става 2. овог члана на на основу појединачних одлука 
председника општине о депоновању, односно инвести-
рању у складу са законом.
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Уговоре у пласману новчаних средстава у име општине 
закључује лице које је овлашћено за управљање готовин-
ским средствима трезора.

Члан 12.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 7. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руково-
дилац тог буџетског корисника, у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. Годишњим финансијским 
планом из става 1. овог члана средства буџета и приходи 
које својом делатношћу остварују буџетски корисници, 
распоређују се по ближим наменама, у складу са економ-
ском и функционалном класификацијом и по изворима 
финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана 
сагласност даје Председник градске општине по претход-
но прибављеном мишљењу Одељења за буџетско и трезор-
ско пословање. Руководиоц управе директног корисника 
буџета, као носиоца раздела из ове одлуке у оквиру којег 
су исказанирасходи за посебне намене, донеће посебне фи-
нансијске планове прихода и расхода за посебне намене у 
складуса Законом о заштити животне средине који ће се 
усвојити на општинском већу.

Финансијским планом из става 2. и 3. овог члана 
обухватиће се средства пренетих неутрошених средстава 
на дан на дан 31. децембра 2013. године, планирани при-
ходи за 2014. годину као и распоред укупних средстава 
по наменама, исказани према функционалној и економ-
ској класификацији. Финансијски план директног ко-
рисника мења се истовремено са променом апроприја-
ција утврђених чланом 7. ове одлуке у складу са законом. 
Распоред и коришћење средстава у 2014. години вршиће 
се посебним закључцима општинског већа или решењем 
председника на предлогдиректног корисника буџетских 
средстава за извршене апропријације према наменама у 
оквиру раздела:

Раздео 02 – Општинска управа 
функција 130 -опште услуге, економска класификација 

414-исплате једнократне помоћи, 481-дотације невладиним 
организацијама.

функција 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација

472 – накнада за социјалну заштиту из буџета (награде 
ученицима, једнократне помоћи).

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту, економска класификација 494. 

функција 912 – Основно образовање, економска класи-
фикација 463-трансфери осталим нивоима власти, 

функција 820 – Култура, економска класификација 
481-дотације невладиним организацијама,

функција 810 – Спорт и активности омладине, економ-
ска класификација 481 – дотације невладиним организа-
цијама, 

Члан 13.
Директни и индиректни корисник буџета могу корис-

тити средства распоређена овом одлуком, само за наме-
не које су им по њиховим захтевима одобрена, а месним 
заједницама и пренета. Корисници средстава буџета, који 
одређени расход извршавају из средстава буџета и из дру-
гих извора, обавезни су да измирење тог расхода прво 
врше из прихода из тих других извора. 

Члан 14.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђене одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа сред-

става предвиђеног буџетом или су у супротности са Зако-
ном о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
средстава буџета. Обавезе преузете, у складу са одобреним 
апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у току те го-
дине, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2014. 
години и извршавају се на терет одобрених апропријација 
утврђених одлуком. 

Члан 15.
У буџетској 2014. години, обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишних и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-
ним и појединачним колективним уговорима за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета градске општине 
Раковица, вршиће се у складу са Законом о буџетском сис-
тему. Распоред остварених прихода врши се тромесечним 
плановима, које доноси Одељење за буџетско и трезорско 
пословање. 

У складу са прописом о максималном броју изврши-
лаца код корисника буџетских средстава, део средста-
ва са апрпоријација плата предвиђених буџетом градске 
општина Раковица за плате запослених који ће бити обух-
ваћени рационализацијом, пренеће се у текућу буџетску 
резерву,а затим на апропријацију 414 – Социјална давања 
запосленима, за износ потребних средстава за исплату 
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала 
потреба. 

Члан 16.
Средства распоређена за финансирање корисника буџе-

та, корисницима се преносе на основу њихових захтева у 
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима. 
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплену доку-
ментацију за плаћање на основу које је утврђена обавеза ко-
рисника буџетских средстава. 

Члан 17. 
Исплата зарада запослених у градској општини Ракови-

ца вршиће се према јединственим елементима примењеним 
ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у оквиру 
консолидованих средстава прописаних на нивоу Републи-
ке. Директни корисник буџетских средстава, ако оствари 
уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе 
за запослене и коришћење роба и услуга,могу остварени из-
нос уштеда користити за исплату награда за посебне резул-
тате рада запослених.

Градска општина Раковица је у обавези да достаља Се-
кретаријату за финансије Градске управе редовне месечне 
извештаје о оствареним приходима и извршеним расходи-
ма за 2014. годину, односно тромесечне извештаје о извр-
шењу обима средстава за капитална улагања и извршење 
наменских прихода буџета. Одсек за буџетско и трезорско 
пословање обавезан је да редовно прати извршење буџета 
и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по 
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, инфор-
мише Председника градске општине. У року од 15 дана по 
доношењу извештаја из става 1. овог члана Председник 
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градске општине усваја и доставља извештај Скупштини 
градске општине. 

Члан 18.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава 

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

Члан 19.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују корисници буџетских 
средстава, морају бити у складу са прописима који регу-
лишу јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, број 
124/12), сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2014. 
годину. Издаци из буџета заснивају се на изворној књи-
говодственој документацији, која мора бити потврђена у 
писаној форми пре плаћања обавезе. За јавне набавке из 
става 1. овог члана наручилац обавезно захтева банкарске 
гаранције за повраћај аванса (уколико је аванс уговорен), 
за добро извршење посла и за отклањање недостатака у га-
рантном року. 

Члан 20.
Индиректни буџетски корисник пренеће на рачун -Из-

вршења буџета СО-Е Раковица, до 31. јануара 2015. године 
сва средства која нису утрошена за финансирање расхода 
у 2014. години, а која су му пренета у складу са Одлуком о 
буџету општине Раковица за 2014. годину. 

Члан 21.
Одлуку о капиталном задуживању Градске општине 

Раковица, доноси Скупштина градске општине, по прет-
ходно прибављеном мишљењу Министарства финансија 
Републике Србије и сагласности Скупштине града Бе-
ограда, а све у складу са одредбама Закона о јавном дугу 
(„Службени гласнок РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и Ста-
тута Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 06/10). 

Члан 22.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, која 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, градска општина Раковица се 
може задужити у складу са одредбама Закона о јавном дугу 
(Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11). Одлуку о 
задуживању доноси Скупштина општине у складу са одред-
бама члана 35. Закона о јавном дугу. 

Члан 23.
Корисници буџета (директни и индиректни корисник) 

који користе пословни простор и покретне ствари којим 
управљају други корисници јавних средстава, не плаћају за-
куп у 2014. години.

Члан 24.
Финансирање политичких странака вршиће се пре-

ма Закону о финансирању политичких странака (Служ-

бени гласник РС”, бр 43/11) до висине од 0,15% буџета 
општине. Средства из става 1. овог члана распоређују 
се политичким субјектима који су освојили мандате у 
представничким телима, сразмерно броју гласова, об-
рачунатих на начин прописан у члану 17. став 2. Зако-
на о финансирању политичких активности. Средства за 
финансирање трошкова изборне кампање обезбеђују се 
у години у којој се одржавају редовни или ванредни из-
бори, у износу 0,1% буџета општине за годину за коју се 
буџет доноси. 

Члан 25.
Ову одлуку доставити Министарству финансија Републи-

ке Србије и објавити у „Службеном листу града Београда”. 

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

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се почев од 1. јула 2014. године. 

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник 
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина градске општине Раковица на седни-
ци одржаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 19. 
Статута градске општине Раковица („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и  35/13) и члана 
107. Пословника Скупштине градске општине Раковица 
(„Службени лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), до-
нела је 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 
УЧЕНИКА КОЈИ СУ НА ГРАДСКИМ (ОКРУЖНИМ), 
РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОД-

НИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми за на-

грађивање ученика из буџета градске општине Раковица 
који су на градским (окружним), републичким, регионал-
ним имеђународним такмичењима освојили награде.

Члан 2.
Награду из буџета градске општине Раковица могу до-

бити ученици који нису старији од 19 годинa, и то:
– ученици основних школа из Раковице, који имају пре-

бивалиште на територији општине Раковица;
– ученици основних школа из Раковице који немају 

пребивалиште на територији општине Раковица, али су 
се за такмичења која се овом одлуком награђују квалифи-
ковали резултатом постигнутим на општинском такми-
чењу;
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– ученици основних школа из Раковице који основно 
образовање настављају у специјализованим школама и 
имају пребивалиште на територији општине Раковица;

– ученици који су завршили раковичку основну школу 
или су након похађања раковичке основне школе наста-
вили и завршили основно образовање у специјализованој 
школи, имају пребивалиште на територији општине Ра-
ковица, освојили су награде на регионалним и међунаро-
дним такмичењима, али су се за та такмичења квалифи-
ковали резултатима постигнутим на такмичењима која се 
организују за основне школе; 

– ученици средњих школа из Раковице, који имају пре-
бивалиште на територији општине Раковица.

Члан 3.
Градска општина Раковица награђује ученике за ос-

војено прво, друго и треће место на градским (окруж-
ним), републичким, регионалним и међународним такми-
чењима.

Члан 4.
Награде из члана 3. додељиваће се у новцу за следеће об-

разовне области:
а) на градским (окружним) такмичењима:
Српски језик
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
б) на републичким такмичењима:
Српски језик
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
в) на регионалним такмичењима (Балканијада и сл.):
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Информатика
Страни језици
Остале науке (предмети)
г) на великим међународним такмичењима:
Математика
Физика
Информатика
Остале науке (предмети)
д) на међународним такмичењима по позиву:
Математика
Физика
Информатика
Остале науке (предмети)
Износ награда, које ће се додељивати у новцу, утврђује 

Веће градске општине Раковица почетком календарске го-
дине, а у складу са Одлуком о буџету градске општине  Ра-
ковица за ту календарску годину.

Члан 5.
Награде за освојено друго место из области које су на-

ведене у члану 4. ове одлуке додељиваће се у износу од 2/3 
(две трећине) предвиђене награде за освојено прво место 
на такмичењу.

Награде за освојено треће место на такмичењима из об-
ласти које су наведене у члану 4. ове одлуке додељиваће се у 
износу од 1/3 (једне трећине) предвиђене награде за освоје-
но прво место на такмичењу.

Члан 6.
Ученик који је остварио резултате на градском (окруж-

ном) и републичком такмичењу и испуњава услове пропи-
сане овом одлуком, биће награђен за место које је освојио, 
на оба нивоа такмичења, и поступаће се по захтевима под-
нетим најкасније до 1. новембра текуће године, за претход-
ну школску годину.

Независно од награђивања из претходног става овог 
члана, ученик који је на регионалним и међународним 
такмичењима освојио више награда, може бити награђен 
само једном у току буџетске године, за било коју од обра-
зовних области наведених у члану 4. ове одлуке, по сопстве-
ном избору.

Члан 7.
Захтев за награду може поднети: појединац, стручно 

тело основних и средњих школа, стручне и научне инсти-
туције. Захтеви се достављају у писаној форми са образ-
ложењем и подацима о кандидату за награду и доказом о 
постигнутом резултату, тј. освојеном првом, другом или 
трећем месту на градским (окружним), републичким, ре-
гионалним и међународним такмичењима.

Члан 8.
По захтеву за награђивање ученика за освојено прво, 

друго или треће место на градском (окружном), републич-
ком, регионалном и међународном такмичењу председник 
градске општине Раковица доноси решење, на предлог на-
челника Управе градске општине Раковица.

Члан 9.
Награде за ученике за освојено прво, друго и треће ме-

сто могу се додељивати само до висине средстава планира-
них у буџету за текућу годину за ту намену.

Члан 10.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет-

ско и трезорско пословање Управе градске општине Рако-
вица.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник 
Бранислав Вујовић, ср.
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Скупштина градске  општине Раковица на седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 19. Статута 
градске општине Раковица („Службени  лист  града Београ-
да”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и 35/13) и члана 107. Пословника 
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист 
града Београда”, бр. 57/08 и 41/12) донела је

ОДЛУКУ
О ЈЕДНОКРАТНОМ ОДРИЦАЊУ ОД НАКНАДА 
ОДБОРНИКА У СВРХУ САНИРАЊА ПОСЛЕДИЦА 

НАСТАЛИХ ПОПЛАВАМА

Члан 1.
Одборници Скупштине градске општине Раковица јед-

нократно се одричу припадајућих накнада за седницу одр-
жану 27. јуна 2014. године у сврху доприноса санирању по-
следица насталих поплавама које су захватиле Србију.

Члан 2.
Сва средства прикупљена на начин из члана 1. ове од-

луке биће уплаћена на рачун Владе Републике Србије 
840-3546721 – 89, сврха: отклањање ванредних околности 
поплаве.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник 
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина  градске општине Раковица на седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу чл. 12 и 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 19. Статута градске 
општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08, 10/10, 7/12 и 35/13 ), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. У решењу о именовању Изборне комисије градске 
општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 
41/12, 48/12 , 73/13, и 22/14), врше се следеће измене:

– разрешава се члан  Изборне комисије градске општине 
Раковица Чедомир Унковић,  на предлог одборничке групе 
Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због 
прихватања кандидатуре за одборника

– именује  се за члана Изборне комисије градске општи-
не Раковица Ана Докић на предлог одборничке групе Демо-
кратска странка Србије – Војислав Коштуница.

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

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник 
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 27. јуна 2014. године, на основу члана 19. тачка 16а. 
Статута градске општине Раковица („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и 35/13), и члана 107. Посло-
вника Скупштине градске општине Раковица („Службени 
лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма по-
словања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2014. годину, 
коју је Надзорни одбор  овог предузећа донео на седници 
одржаној 23. јуна 2014. године.

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

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-15/2014-IV, 27. јуна 2014. године

Председник 
Бранислав Вујовић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

Комисија за доделу јавних признања Скупштине град-
ске општине Лазаревац, на основу члана 13. став 1. Одлуке 
о наградама градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 35/2009) на седници 
одржаној 24. јуна 2014. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕ-

ВАЦ

I. За изузетне резултате остварене у области спорта, со-
цијалне и дечије заштите и локалне самоуправе, за најус-
пешније резултате и остварења студената и ученика и за 
изузетан допринос у области противпожарне заштите, до-
дељују се следеће награде градске општине Лазаревац:

1. Видовданска награда градске општине Лазаревац
– Бојану Стевићу из Лазаревца, заменику председника 

градске општине Лазаревац;
2. Награда градске општине Лазаревац за стваралаштво 

младих
– Николини Марковић из Шушњара, ученици Гимназије 

у Лазаревцу,
– Јовану Славковићу из Лазаревца, ученику Гимназије у 

Лазаревцу,
– Данки Симић из Бурова, ученици Гимназије у Лазаревцу.
3. Награда градске општине Лазаревац у области проти-

впожарне заштите Ватрогасно-спасилачкој јединици Лаза-
ревац.

II. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Скупштина градске општине Лазаревац
Комисија за доделу јавних признања

III-09 Број 06-106/2014, 24. јуна 2014. године

Председник 
Зоран Лучић, ср.
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На основу препоруке градоначелника града Београда од 27. јуна 2014. године, у складу са чланом 77. Статута гра-
да Београда и чл. 31 и 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број111/09), на предлог Штаба 
за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац I-01 број: 06-109/2014 од 27. јуна 2014. године, до-
носимо

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Проглашава се ванредна ситуацију на делу подручја градске општине Лазаревац и то за територије МЗ Шопић, 
МЗ Дрен, МЗ Рудовци и МЗ Загорка Драговић које су погођене елементарном непогодом која се догодила 25. јуна 2014. 
године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Лазаревац
Број126/2014-К, 27. јуна 2014. године

Председник
Драган Алимпијевић, ср.
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Страна
Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине градске општине Нови Београд  –  1
Одлука о буџету градске општине Нови Београд 

за 2014. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнада-

ма и другим примањима одборника у Скупштини 
градске општине Нови Београд и платама изабра-
них, именованих и постављених лица  – – – – – – –  7

Решење о постављењу заменика секретара 
Скупштине градске општине Нови Београд  – – – –  8

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Већа градске општине Нови Београд  – – – – – –  8

Решење о избору члана Већа градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  8
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  9
Одлука о буџету градске општине Палилула за 

2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
Одлука о утврђивању закупнина за пословни 

простор на коме је носилац права коришћења град-
ска општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Страна

РАКОВИЦА
Одлука о престанку мандата одборнику 

Скупштине градске општине Раковица– – – – – – –  23
Одлука о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине градске општине Раковица– – – – – – –  23
Одлука о буџету градске општине Раковица за 

2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24
Одлука о утврђивању критеријума за награђи-

вање ученика који су на градским (окружним), ре-
публичким, регионалним и међународним такми-
чењима освојили награде  – – – – – – – – – – – – – –  31

Одлука о једнократном одрицању од накнада 
одборника у сврху санирања последица насталих 
поплавама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије градске општине Раковица  – – – – – – – –  33

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Програма пословања ЈП „Пословни центар – 
Раковица” за 2014. годину  – – – – – – – – – – – – – –  33

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда градске општине Лаза-

ревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на 

делу подручја градске општине Лазаревац  – – – – –  34

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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