
На основу члана 14, члана 23. став 2. и члана 57. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка, 
61/13, 15/14, 34/14, 37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 11/15, 43/15 и 
74/15), а у вези са чланом 49. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15) и 
чланом 12. Правилника о условима и начину вођења ра-
чуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна („Службени гласник РС”, број 16/16), секретар 
Секретаријата за финансије донео је

УПУТС ТВ О

О НАЧИНУ УПЛАЋИВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ОДРЕ-
ЂЕНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА УКУПНИХ 

ЈАВНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овим упутством утврђује се начин уношења обе-

лежја за идентификацију обвезника јавних прихода које 
евидентирају одређене организационе јединице Градске 
управе Града Београда (у даљем тексту: директни ко-
рисници буџета града), начин уплаћивања одређених те-
кућих јавних прихода и примања буџета града (у даљем 
тексту: одређени приходи), интерне ознаке које као 
идентификацију користе директни корисници буџета 
Града, начин евидентирања одређених прихода од стране 
директних корисника буџета града и праћење укупних 
јавних средстава буџета Града Београда (у даљем тексту: 
буџета града).

Члан 2.
Одређени приходи које евидентирају директни ко-

рисници буџета града из члана 1. овог упутства су: 

Ред.
Број Приход Број рачуна

Рачун 
за електронско

плаћање

Основ
пла-
ћања

1 2 3 4 5

1. Порез на имовину обвезника 
који не воде пословне књиге 

840-713121843-57 840000071312184357 53

2. Порез на имовину обвезника 
који воде пословне књиге

840-713122843-64 840000071312284364 53

3. Порез на земљиште 840-711147843-13 840000071114784313 53
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4. Комунална такса за ко-
ришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван посло-
вног простора 

840-714431843-12 840000071443184312 53

5. Комунална такса за држање 
средстава за игру „забавне игре”

840-714572843-29 840000071457284329 53

6. Комунална такса за 
коришћење витрина ради 
излагања робе ван пословне 
просторије

840-714573843-36 840000071457384336 53

7. Комунална такса за држање 
и коришћење пловних 
постројења, пловних направа 
и других објеката на води, 
осим пристана који се користе 
у пограничном речном 
саобраћају

840-714574843-43 840000071457484343 53

8. Комунална такса за држање и 
коришћење чамаца и сплавова 
на води, осим чамаца које 
користе организације које 
одржавају и обележавају 
пловне путеве

840-714575843-50 840000071457584350 53

9. Комунална такса за држање 
ресторана и других угости-
тељских и забавних објеката 
на води 

840-714576843-57 840000071457684357 53

10. Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору

840-716111843-35 840000071611184335 53

11. Комунална такса за ко-
ришћење простора на јaвним 
површинама или испред 
пословног простора у послов-
не сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других пуб-
ликација, производа старих и 
уметничких заната и домаће 
радиности

840-741531843-77 840000074153184377 53

12. Комунална такса за ко-
ришћење обале у пословне и 
било које друге сврхе

840-741541843-50 840000074154184350 53

13. Комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевинским 
материјалом 

840-741535843-08 840000074153584308 53

14. Накнада за коришћење грађе-
винског земљишта

840-741534843-98 840000074153484398 53

15. Трошкови принудне наплате 
изворних јавних прихода 
општина и градова

840-743951843-42 840000074395184342 53
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16. Приходи од увећања цело-
купног пореског дуга који је 
предмет принудне наплате за 
5% на дан почетка поступка 
принудне наплате, који је 
правна последица принудне 
наплате изворних јавних 
прихода јединица локалне 
самоуправе

840-743924843-47 840000074392484347 53

17. Комунална такса за 
коришћење простора за пар-
кирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређе-
ним и обележеним местима

840-741532843-84 840000074153284384 53

18. Приходи од новчаних казни 
за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима

840-743324843-18 840000074332484318 53

19. Комунална такса за држање 
кућних и егзотичних живо-
тиња 

840-714571843-22 840000071457184322 53

20. Боравишна такса 840-714552843-83 840000071455284383 53

21. Средства остварена од давања 
у закуп пољопривредног 
земљишта, односно пољопри-
вредног објекта у државној 
својини

840-741522843-14 840000074152284314 53

22. Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта

840-714543843-20 840000071454384320 53

23. Накнада за умањену вредност 
вишегодишњих засада

840-741523843-21 840000074152384321 53

24. Део добити јавног предузећа, 
према одлуци управног одбо-
ра јавног предузећа, у корист 
нивоа градова

840-745143843-44 840000074514384344 53

25. Накнада за загађивање жи-
вотне средине

840-714547843-48 840000071454784348 53

26. Накнада за супстанце које 
оштећују озонски омотач и 
накнада за пластичне кесе

840-714548843-55 840000071454884355 53

27. Накнаде од емисије SO2 , 
NO2, прашкастих материја и 
одложеног отпада

840-714549843-62 840000071454984362 53

28. Накнада за коришћење шума 
и шумског земљишта

840-741526843-42 840000074152684342 53

29. Накнада за заштиту и 
унапређење животне средине

840-714562843-56 840000071456284356 53

30.Р Накнада по основу конверзије 
права коришћења у право 
својине у корист нивоа Ре-
публике

840-742126843-71 840000074212684371 53

31. Накнада по основу конверзије 
права коришћења у право 
својине у корист нивоа гра-
дова

840-742144843-03 840000074214484303 53

32. Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини које користе градови 
и индиректни корисници 
њиховог буџета

840-742142843-86 840000074214284386 53

33. Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у градској 
својини које користе градови 
и индиректни корисници 
њиховог буџета

840-742145843-10 840000074214584310 53
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34. Приходи буџета града од 
камата на средства консо-
лидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака

840-741141843-63 840000074114184363 53

35. Закупнина за стан у државној 
својини у корист нивоа 
градова

840-745142843-37 840000074514284337 53

36. Закупнина за стан у градској 
својини у корист нивоа 
градова

840-745144843-51 840000074514484351 53

37. Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје пропи-
сане актом скупштине града, 
као и одузета имовинска 
корист у том поступку

840-743341843-40 840000074334184340 53

38. Приходи од новчаних казни 
за прекршаје по прекршајном 
налогу и казни изречених у 
управном поступку у корист 
нивоа градова

840-743342843-47 840000074334284347 53

39. Текуће донације од иностра-
них држава у корист нивоа 
градова

840-731141843-97 840000073114184397 53

40. Капиталне донације од 
иностраних држава у корист 
нивоа градова 

840-731241843-21 840000073124184321 53

41. Текуће донације међународ-
них организација у корист 
нивоа градова

840-732141843-16 840000073214184316 53

42. Капиталне донације од 
међународних организација у 
корист нивоа градова

840-732241843-37 840000073224184337 53

43. Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
градова

840-733142843-39 840000073314284339 53

44. Текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова

840-733144843-53 840000073314484353 53

45. Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од АП Војводи-
на у корист нивоа градова

840-733146843-67 840000073314684367 53

46. Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа 
градова 

840-733241843-53 840000073324184353 53

47. Капитални наменски транс-
фери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа 
градова

840-733242843-60 840000073324284360 53

48. Такса за озакоњење објеката у 
корист градова

840-742242843-10 840000074224284310 53

49. Градске административне 
таксе

840-742241843-03 840000074224184303 53

50. Приходи које својом делат-
ношћу остваре органи и 
организације градова

840-742341843-24 840000074234184324 53

51. Приходи остварени по основу 
пружања услуга боравка деце 
у предшколским установама у 
корист нивоа градова 

840-742146843-17 840000074214684317 53

52. Приходи од пенала у корист 
нивоа градова

840-743441843-61 840000074344184361 53

53. Текући добровољни транс-
фери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 

840-744141843-14 840000074414184314 53
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54. Текући добровољни транс-
фери за одлагање кривичног 
гоњења у корист нивоа 
градова 

840-744142843-21 840000074414284321 53

55. Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа 
градова

840-744241843-35 840000074424184335 53

56. Остали приходи у корист 
нивоа градова

840-745141843-30 840000074514184330 53

57. Текуће помоћи од ЕУ у корист 
нивоа градова

840-732331843-85 840000073233184385 53

58. Капиталне помоћи од ЕУ у 
корист нивоа градова

840-732431843-09 840000073243184309 53

59. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета 
Градa из претходне године

840-772113843-72 840000077211384372 53

60. Меморандумске ставке 
за рефундацију расхода 
буџета Града из претходне 
године за финансиране 
пројекте из ЕУ

840-772124843-52 840000077212484352 53

61. Примања од продаје не-
покретности у корист нивоа 
градова

840-811141843-19 840000081114184319 53

62. Примања од продаје 
земљишта у корист нивоа 
градова

840-841141843-14 840000084114184314 53

Поред уплатних рачуна из става 1. овог члана, директни 
корисници буџета града, на начин предвиђен овим упут-
ством могу користити и друге уплатне рачуне у складу са 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Служ-
бени гласник РС”, број 16/16) (у даљем тексту: правилник), 
и потребама посла.

За евиденције на уплатним рачунима наведеним под 
одређеним редним бројем у Табели из става 1. овог чла-
на, надлежни су следећи директни корисници буџета 
града:

– од 1. до 16. – Секретаријат за финансије – Управа јав-
них прихода; 

– 17. и 18. – Секретаријат за саобраћај; 
– 19. – Секретаријат за комуналне и стамбене послове; 
– 20. до 23. – Секретаријат за привреду; 
– 24. – Секретаријат за привреду – Управа за цене; 
– од 25. до 28. – Секретаријат за заштиту животне сре-

дине; 
– 29. – Секретаријат за финансије – Управа јавних при-

хода; 
– 30. до 33. – Секретаријат за имовинскe и правне послове; 
– 34. – Секретаријат за финансије – Управа за трезор; 
– 35. и 36 – Секретаријат за имовинскe и правне послове;
– 37. и 38. – Секретаријат за инспекцијске послове, Ко-

мунална полиција и други директни корисници буџета Гра-
да у складу са надлежностима; 

– 48 – Секретаријат за легализацију;
– 51 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту;
– 54. – Секретаријат за здравство;
– 61. – Секретаријат за имовинскe и правне послове;
– од 39. до 47, 49, 50, 52, 53, од 55. до 60. и 62. – директни 

корисници буџета града у складу са надлежностима. 

Члан 3.
Одређени приходи уплаћују се путем налога за уплату 

као инструмента готовинског платног промета, односно 
путем налога за пренос као инструмента безготовинског 
платног промета, на уплатни рачун из члана 2. овог упут-
ства.

Уплаћивање одређених прихода електронским путем 
врши се на одговарајући уплатни рачун за електронско 
плаћање из члана 2. овог упутства.

Члан 4.
Приликом уплаћивања одређених прихода, у поље ши-

фра плаћања уписује се троцифрени број и то тако да се 
прво уписује ознака према облику плаћања (1 – готовински; 
2 – безготовински; 3 – обрачунски), а затим двоцифрена 
ознака основа плаћања одређеног прихода из члана 2. овог 
упутства.

Члан 5.
Приликом уплаћивања одређених прихода из члана 2. 

овог упутства, у позиву на број одобрења, уписују се сле-
дећи нумерички знаци:

1. У прво поље позива на број одобрења уноси се број 97 
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);

2. У друго поље позива на број одобрења може се унети 
највише 20 цифара, и то следећим редом:

– двоцифрен контролни број који се израчунава по мо-
делу 97;

– број 501 – шифра Града Београда за уплатне рачуне 
под редним бр. 18, 24, 31. до 62. из члана 2. овог упутства, 
односно шифра градске општине за уплатне рачуне под 
редним бр. 1. до 17, 19. до 23. и од 25. до 30. из члана 2. 
овог упутства, и то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 
015 – Палилула, 020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроц-
ка, 013 – Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 
– Раковица, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014 – Обрено-
вац, 019 – Вождовац, 070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 
– Сурчин;

– интерна ознака директног корисника буџета Града 
из члана 7. овог упутства, (директни корисник ову ознаку 
може допунити нумеричким знацима, ради препознавања 
организационог дела тог корисника);

– обележје за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца (порески идентификациони број, 
или матични број, или број уговора, или број решења или 
редни број или друго).

Групе нумеричких ознака из тачке 2. овог члана раз-
двајају се цртицом на следећи начин:

97

Број
модела

00 

Контр.
број

– 000

Шифра
територије

– 00

Интерна
ознака

до 13 бројева за идентификацију 
обвезника односно уплатиоца јавног 
прихода или примања

За уплате електронским путем, у другом пољу позива на 
број одобрења ове цртице се не уносе.

Директни корисници буџета града су у обавези да об-
везницима јавних прихода пруже потребну стручну помоћ, 
ради уплате одређених прихода из члана 2. овог упутства на 
одговарајући уплатни рачун и правилног попуњавања по-
зива на број одобрења.
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Члан 6.
Приликом уплаћивања јавних прихода за које је надле-

жан Секретаријат за финансије – Управа јавних прихода 
Града Београда у својству локалне пореске администрације 
(ЛПА), у позив на број одобрења уписују се елементи про-
писани у Прилогу 2 правилника.

Члан 7.
Интерне ознаке које као идентификацију користе ди-

ректни корисници буџета града, су следеће:
01 – Скупштина града и Кабинет председника Скупшти-

не града, 
02 – Градоначелник и Кабинет градоначелника,
03 – Служба за опште послове,
04 – Секретаријат за финансије,
05 – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
06 – Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
07 – Секретаријат за имовинске и правне послове,
08 – Секретаријат за саобраћај,
09 – Секретаријат за заштиту животне средине,
10 – Секретаријат за привреду,
11 – Секретаријат за културу,
12 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту,
13 – Секретаријат за спорт и омладину,
14 – Секретаријат за здравство,
15 – Секретаријат за социјалну заштиту,
16 – Секретаријат за енергетику,
17 – Секретаријат за инспекцијске послове,
19 – Служба за информисање, 
20 – Градско правобранилаштво Града Београда, 
21 – Служба за комуникације и координацију односа са 

грађанима,
22 – Заштитник грађана,
23 – Агенција за инвестиције и становање,
24 – Секретаријат за управу,
25 – Служба за централизоване јавне набавке, 
26 – Служба за буџетску инспекцију, 
27 – Служба за интерну ревизију,
28 – Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима,
29 – Агенција за европске интеграције и сарадњу са уд-

ружењима, 
30 – Секретаријат за послове легализације објеката,
31 – Служба за скупштинске послове и прописе,
32– Кабинет градског менаџера,
33 – Управа јавних прихода Града Београда,
34 – Служба начелника Градске управе,
35 – Градско веће,
36 – Комунална полиција.

Члан 8.
Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у 

угоститељском објекту за смештај врсте кућа, апартман, 
соба и сеоско туристичко домаћинство, који Градска управа 
Града Београда – Секретаријат за привреду, као надлежни 
орган јединице локалне самоуправе, решењем разврстава 
у категорију, у позиву на број одобрења, уписују се следећи 
нумерички знаци:

1. У прво поље позива на број одобрења уноси се број 97 
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);

2. У друго поље позива на број одобрења може се унети 
највише 20 цифара, и то следећим редом:

– двоцифрен контролни број који се израчунава по мо-
делу 97;

– шифра градске општине на којој се наплаћује бора-
вишна такса и то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 015 
– Палилула, 020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроцка, 013 
– Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 – Ракови-
ца, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014 – Обреновац, 019 
– Вождовац, 070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 – Сурчин;

– интерна ознака директног корисника буџета Града из 
члана 7. овог упутства, у конкретном случају за Секретари-
јат за привреду ознака је 10;

– обележје за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца и то:

а) када наплату боравишне таксе врши субјекат који 
пружа услуге смештаја, угоститељ (привредно друштво, 
предузетник или огранак другог домаћег или страног пра-
вног лица које обавља угоститељску делатност), као обе-
лежје уписује свој порески идентификациони број, затим 
број решења за категоризацију угоститељског објекта за 
смештај и то обавезно као троцифрен број (за решење број 
1 уписује 001, ..., за решење број 12 уписује 012, ..., и за ре-
шење 999 уписује 999), и на крају једноцифрен број за годи-
ну у којој је решење донето (за решење донето 2010. године 
уписује последњу цифру те године – 0, ..., и за решење доне-
то 2019. године уписује последњу цифру те године – 9);

б) када наплату боравишне таксе врши субјекат пре-
ко којег физичко лице на основу уговора пружа услугу 
смештаја (локална туристичка организација, туристичка 
агенција или привредни субјект), као обележје уписује свој 
порески идентификациони број, затим број решења за кате-
горизацију угоститељског објекта за смештај чији је власник 
физичко лице и то обавезно као троцифрен број (за решење 
број 1 уписује 001, ..., за решење број 12 уписује 012, ..., и за 
решење 999 уписује 999), и на крају једноцифрен број за го-
дину у којој је решење донето (за решење донето 2010. го-
дине уписује последњу цифру те године – 0, ..., и за решење 
донето 2019. године уписује последњу цифру те године – 9);

Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у 
угоститељском објекту за смештај врсте хотел, мотел, ту-
ристичко насеље и камп, у позиву на број одобрења уписују 
се сви нумерички знаци као у ставу 1. овог члана, осим у 
делу обележја за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца, у којем се уписује порески иденти-
фикациони број угоститеља који пружа услуге смештаја, а 
затим година за коју се плаћа боравишна такса.

Члан 9.
Приликом плаћања новчаних казни за прекршаје 

по прекршајном налогу и казни изречених у управном 
поступку за које су надлежни директни корисници буџета 
Града Београда, у позиву на број одобрења уписују се еле-
менти прописани у члану 13. правилника.

Члан 10.
Управа за трезор у саставу Секретаријата за финансије 

Градске управе Града Београда (у даљем тексту: Управа за 
трезор), електронским путем дневно добија од Управе за 
трезор Републике Србије евиденције са уплатних рачуна 
јавних прихода и примања буџета града и извод са рачуна 
за извршење буџета града.

Управа за трезор врши контролу пренетих средстава 
са уплатних рачуна на рачун буџета и евидентира укупна 
средства буџета града.

Члан 11.
Директни корисник буџета града евидентира и прати 

уплате одређеног прихода, из члана 2. овог упутства на ос-
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нову апликације за праћење уплатног рачуна који се води 
код Управе за трезор Републике Србије, а са којег се сред-
ства преносе у буџет града, односно на основу извода које 
добија од Управе за трезор.

Идентификација директног корисника буџета града, 
који евидентира и прати уплату одређеног прихода врши се 
на основу интерне ознаке из члана 7. овог упутства, која се 
уписује у позиву на број одобрења приликом уплате одређе-
ног прихода, према објашњењу из члана 5. тачка 2. и члана 
8. овог упутства.

Члан 12.
Директни корисници буџета града за приходе из члана 

2. овог упутства, по захтеву достављају потребне извештаје 
Сектору за фискалне послове Секретаријата за финансије (у 
даљем тексту: Сектор за фискалне послове).

Директни корисници буџета града достављају Сектору 
за фискалне послове писано обавештење о свакој промени 
везаној за уплату одређеног прихода (обустава уплате, уп-
лата нових прихода, грешке у реализацији и слично).

Директни корисници буџета града у поступку повраћаја 
више или погрешно уплаћених прихода из члана 2. овог упут-
ства, у складу са законом обезбеђују услове за повраћај прихода. 

Члан 13.
Сектор за фискалне послове прати евиденцију о укуп-

ним средствима буџета града коју установи Управа за тре-

зор и усаглашава са евиденцијом Управе за трезор Репу-
блике Србије из извештаја о бруто наплати, повраћају и 
расподели јавних прихода за одређени период у фискалној 
години (извештај Т).

Сектор за фискалне послове је у обавези да директним 
корисницима буџета града пружи потребну стручну помоћ 
у спровођењу овог упутства.

Члан 14.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи 

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених 
јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџе-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
13/15). 

Члан 15.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за финансије

I-08 број 031-478/2016, 22. марта 2016. године

Секретар
Слободан Милосављевић, ср. 

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) Изборна комисија Градске општине Вождо-
вац на седници одржаној 25. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ФОРМАТА, ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСА-
ЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИ-
КЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, 

РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Гласачки листићи за гласање на изборима за одбор-
нике у Скупштину Градске општине Вождовац, који ће се 
одржати 24. априла 2016. године, штампаће се на папиру 
заштићеном воденим жигом.

2. Гласачки листићи за гласање бирача на изборима за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, распи-
саним за 24. април 2016. године, штампаће се у формату А4.

3. Одређује се да се гласачки листићи штампају на срп-
ском језику, ћириличним писмом.

4. Гласачки листићи штампаће се на папиру светло пла-
ве боје.

5. Контролни лист за проверу исправности кутије за 
гласање штампаће се на папиру беле боје.

6. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени 
гласник” које је одређено за штампање гласачких листића 
и другог изборног материјала за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, распи-
саних за 24. април 2016. године Одлуком Изборне комисије 
Градске општине Вождовац I број 013-4-57/2016 од 22. мар-
та 2016. године.

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

Градска општина Вождовац
Изборна комисија Градске општине Вождовац

I број 013-4-62/2016, 25. марта 2016. године

Председник
 Бојана Радаковић, ср.

ВРАЧАР

Скупштина Градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 22. марта 2016. године, на основу члана 17. став 1. та-
чка 14. Статута Градске општине Врачар („Службени лист 
Града Београда”, брoj 57/15 – пречишћен текст) и члана 
22. Статута Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” 
(„Службени лист Града Београда”, број 22/13), донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊ У ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ВРАЧАР”

I. Именује се Драгана Добросављевић за вршиоца дуж-
ности заменика директора Јавног предузећа за управљање 
пословним простором „Пословни простор Врачар”, Бео-
град, са 22. мартом 2016. године.

II. Именовање се врши на период који није дужи од 
шест месеци.
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III. Решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-20/2016-VIII/1, 22. марта 2016. године

Председник
Александар Ивановић, ср.

ЗЕМУН

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), а у складу са чланом 3. став 1. тачка 24) и чла-
ном 7. став 1. тачка 1) и става 2. истог члана Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
и Закључком Владе Републике Србије број 650-2505/2016 од 3. 
марта 2016. године, Изборна комисија Градске општине Земун 
на седници одржаној 22. марта 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ 
ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕ-
РИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН РАСПИ-

САНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Одређује се Јавно предузеће „Службени гласник” за 
штампање гласачких листића и другог изборног материја-
ла за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Земун, расписаних за 24. април 2016. године.

2. Овлашћује се Звездан Бабовић, заменик председника 
Изборне комисије Градске општине Земун да са Јавним пре-
дузећем „Службени гласник” закључи уговор о штампању 
гласачких листића и другог изборног материјала.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Земун

Изборна комисија
Број 013-71/16-IV-ИК, 22. марта 2016. године

Заменик председника
 Звездан Бабовић, ср.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 8. и члана 28. став 8.  
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Изборна комисија Градске 
општине Земун на седници одржаној 22. марта 2016. године, 
донела је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ 
КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНО-
СТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН РАСПИ-

САНE ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Одређује се боја гласачког листића (образац ЛИСГОЗ 
– 16/2016) – папир офсетни бездрвни у светлоплавој боји, 
заштићен воденим жигом, формат А-4;

2. Одређује се боја контролног листа за проверу исправ-
ности гласачке кутије (образац ЛИСГОЗ – 15/2016) – папир 
офсетни бездрвни у кајсија боји, заштићен по целој повр-
шини воденим жигом  формат А-4;

3. Ову одлуку доставити штампарији ЈП „Службени гла-
сник”;

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

Градска општина Земун
Изборна комисија

Број 013-72/16– IV-ИК, 22. марта 2016. године
Заменик председника
 Звездан Бабовић, ср.

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), Изборна комисија Градске општине Нови Бе-
оград, на седници одржаној 22. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ 
КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ 
ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕОГРАД РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. 

ГОДИНЕ 

1. Гласачки листићи штампаће се на папиру плаве боје 
заштићен воденим жигом по целој површини.

2. Контролни  лист  за  проверу  исправности  гласачке  
кутије штампаће се на папиру беле боје заштићен воденим 
жигом по целој површини.

3. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени 
гласник”, које је Одлуком Изборне комисије Градске општи-
не Нови Београд број 013-1/2016-41 од 22. марта 2016. го-
дине одређено за штампање гласачких листића и другог 
изборног материјала за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Нови Београд расписаних за 
24. април 2016. године.

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

Изборна комисија Градске општине Нови Београд
Број 013-1/2016-42, 22. марта 2016. године

Председник
Татјана Ђукић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 15. и члана 28. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), и чл. 44. и 45. Упутства за спровођење избора за 
одборнике Скупштине Градске општине Барајево („Служ-
бени лист Града Београда”, број 14/16) Општинска изборна 
комисија Градске општине Барајево, на седници одржаној 
25. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ 
КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ 
ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Гласачки листић за гласање на изборима за одборни-
ке Скупштине Градске општине Барајево расписаним за 24. 
април 2016. године штампаће се на папиру плаве боје, заш-
тићен воденим жигом по целој површини.
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2. Контролни лист за проверу исправности гласачке ку-
тије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Град-
ске општине Барајево расписаним за 24. ап рил 2016. године 
штампаће се на папиру беле боје, заштићен воденим жигом 
по целој површини.

3. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени 
гласник” које је Одлуком Општинске изборне Комисије Град-
ске општине Барајево број 013-02-55/2016 од 21. марта 2016. 
године, одређено за штампање гласачких листића и другог 
изборног материјала за спровођење избора за одборнике 
Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 24. ап-
рил 2016. године.

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

Општинска изборна комисија
Градске општине Барајево

Број 013-02-57/2016, 25. марта 2016. године

Председница
Гордана Нешић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће Градске општине Лазаревац  на седници одржаној 
17. марта 2016. године на основу члана 59. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон и 103/15), члана 20. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр 43/08, 15/10 и 44/13) 
и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, број 48/08), донело је 

ПРА ВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕ НОСА НЕУТРОШЕНИХ 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА 

БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања 

износа и поступак враћања неутрошених средстава која су у 
складу са Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац, до 
истека ф искалне године пренета индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години. 

Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог пра-

вилника, врше индиректни корисници буџетских средста-

ва Градске општине Лазаревац до истека фискалне године, 
закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење буџета 
Градске општине Лазаревац, број 840-150640-34.

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. 
исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава. 

Индиректни корисници буџетски х средстава Градске 
општине  Лазаревац одговорни су за истинитост и тачност 
исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација враће-
них буџетских средстава. 

Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају 

директним корисницима спецификације враћених буџет-
ских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну 
делатност према разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно програмима, програмским активнос-
тима или пријектима,  на Обрасцу СВС – Спецификација 
враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара на-
редне фискалне године. 

Уколико су средства индиректним корисницима буџет-
ских средстава пренета са опредељених апропријација два 
или више директних корисника буџетских средстава у оба-
вези су да доставе Обрасце СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава за сваког директног корисника по је-
динственом броју буџетског корисника. 

На основу извршених уплата и достављених образаца 
из става 1. овог члана директни корисници буџетских сред-
става у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фи-
скалне године  врше корекцију трансфера расхода и издата-
ка за претходну фискалну годину за индиректне кориснике 
којима су пренели средства. 

Образац СВС – Спецификација враћених буџетских 
средстава одштампан је уз овај правилник и чини ње гов 
са ставни део. 

Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике 

буџетских средстава који су неутрошена средства пренели 
до истека фискалне године, а који након истека фискалне 
год ине нису у сис тему консолидованог рачуна трезора Ре-
публике Србије. 

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Лазаревац
II број 06-58.11/2016, 17. марта  2016. године.

Председник 
Драган Алимпијевић, ср.
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СУРЧИН

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 58. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), а у складу са чланом 3. став 1. 
тачка 24) и чланом 7. став 1. тачка 1) и става 2. истог чла-
на Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и Закључком Владе Републике Србије 
број 650-2505/2016 од 3. марта 2016. године, Општинска из-
борна комисија Градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 25. марта 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛА-
САЧКИХ ЛИСТИЋА  И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕ-
РИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН  РАСПИ-

САНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Одређује се да ће гласачке листиће и други изборни 
материјал за гласање на изборима за одборнике Скупшти-
не Градске општине Сурчин, расписаним за 24. април 2016. 
године, штампати Јавно предузеће „Службени гласник”, Бе-
оград, Јована Ристића 1, коме је Закључком Владе Републи-
ке Србије број 650-2505/2016 од 3. марта 2016. године, оп-
редељено у својству носиоца искључивог права за вршење 
предметне услуге у текућем изборном процесу.

2. Овлашћује се Зоран Ећимовић, председник Општин-
ске изборне комисије Градске општине Сурчин, да са Јав-
ним предузећем „Службени гласник” закључи уговор о 
штампању гласачких листића и другог изборног материјала, 
у складу са понудом број 07-1726 од 23. марта 2016. године.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Општинска изборна комисија ГО Сурчин
Број I-01-013-32/2016-6, 25. марта 2016. године

Председник
Зоран Ећимовић, ср.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 8. и члана 28. став 8. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна ко-
мисија Градске општине Сурчин, на седници одржаној 25. 
марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИС-
ТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА 
ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СУРЧИН, РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 

2016. ГОДИНЕ

1. Гласачки листићи за гласање бирача на изборима за 
одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, расписа-
ним за 24. април 2016. године (образац ЛИСГОС-16/2016), 
штампаће се на српском језику, ћириличним писмом, у 
формату А4, на офсетном бездрвном папиру, заштићен во-
деним жигом, у светлоплавој боји.

2. Контролни лист за проверу исправности кутије за 
гласање (образац ЛИСГОС-15/2016), штампаће се у форма-
ту А4, на офсетном бездрвном папиру, заштићен воденим 
жигом, у кајсија боји.

3. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени 
гласник”, које је одређено за штампање гласачких листића и 
другог изборног материјала за спровођење избора расписа-
них за 24. април 2016. године.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
гра да”.

Општинска изборна комисија ГО Сурчин
Број I-01-013-32/2016-7, 25. марта 2016. године

Председник
Зоран Ећимовић, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Ос-
новне школе „Војислав Вока Савић”, Лазаревац које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 4 од 8. фебру-
ара 2016. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”, ЛА-
ЗАРЕВАЦ 

У тачки I, у подтачки 7, уместо речи: „Давидовић” треба да стоји реч: „Давидовац”.

Из Скупштине Града Београда
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Страна

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средста-
ва буџета Града Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о утврђивању формата, изгледа и боје гласачког листића и контролног листа  за спровођење гласања на 

изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаним за 24. април 2016. године   – – – – – – – –  5

ВРАЧАР
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Јавног предузећа за управљање пословним прос-

тором „Пословни простор Врачар”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

ЗЕМУН
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење 

избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаних за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – –  6
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије 

за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписане за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – –  6

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије 

за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

БАРАЈЕВО
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за 

гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево расписаним за 24. април 2016. године  – – –  6

ЛАЗАРЕВАЦ
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Градске 

општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

СУРЧИН
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење 

избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаних за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – –  9
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласач-

ке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаним за 24. април 2016. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Војислав Вока Савић”, Лазаревац  –  9

САДРЖАЈ



Број 21 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. март 2016.

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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