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24. март 2014. године

Привремени орган града Београда на седници одржаној
24. марта 2014. године, на основу одредби члана 86. став 4.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 31. став 1. тачка 7. и члана 97. ст. 1. и 2.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, бр 100/13), донео је

ОД Л У КУ
О ПРИВРЕМЕНОМ УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ
ОПШТИНА И ПРИВРЕМЕНОМ УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014.
ГОДИНЕ

Цена 220 динара

– примања од продаје
финансијске имовине
и од задуживања

4.404.745 хиљадa динара

Члан 4.
Средства буџета градских општина из члана 2. алинеја 2.
ове одлуке распоређују се на градске општине, и то:
(у 000 дин.)
Општине
Укупна средства за јавну потрошњу
ВОЖДОВАЦ

Укупан обим
средстава
4,377,097
183,470

ВРАЧАР

200,141

ЗЕМУН

260,366

ЗВЕЗДАРА

214,250

Н.БЕОГРАД

238,166

ПАЛИЛУЛА

217,077

РАКОВИЦА

203,967

Члан 1.
Овом одлуком се привремено утврђује обим јавних средстава за вршење поверених и других, законом одређених послова града Београда (у даљем тексту: град) и градских општина и расподела прихода између града и градских општина у
периоду од 1. јануара до 30. јуна 2014. године, којом се обезбеђује привремено остваривање утврђеног обима средстава.

С.ВЕНАЦ

206,744

ОБРЕНОВАЦ

633,991

Члан 2.
Обим јавних средстава буџета града и буџета градских
општина из члана 1. ове одлуке износи 36.882.310 хиљада
динара, од чега:
– средства буџета града
износе
32.505.213 хиљада динара
– средства буџета градских
општина износе
4.377.097 хиљада динара
а чине их:
– укупан обим средстава
за потрошњу
4.353.737 хиљада динара
– остварена додатна
повећања обима средстава
23.360 хиљада динара
У оквиру утврђеног обима средстава, у ставу 1. овог члана, садржан је и износ средстава од пореза на додату вредност на приходе од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе град и
градске општине у висини од 20 процената.

СОПОТ

124,375

СУРЧИН

270,944

Члан 3.
Средства буџета града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке
односе се на:
– текуће приходе и примања
од продаје нефинансијске
имовине
28.100.468 хиљада динара

СТАРИ ГРАД

391,603

ЧУКАРИЦА

240,211

БАРАЈЕВО

145,870

ГРОЦКА

238,950

ЛАЗАРЕВАЦ

361,450

МЛАДЕНОВАЦ

245,522

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу градских општина,
утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ средстава која се преносе из буџета града тим градским општинама за конкретне намене, на основу акта привременог органа града Београда.
Члан 6.
Текући приходи и примања који по закону припадају
граду за обављање послова и задатака, распоређују се граду
и градским општинама, и то:
I – Граду у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приход од давања у закуп
покретних ствари;
2. порез на доходак грађана на приход од осигурања
лица;
3. порез на доходак грађана на друге приходе;
4. приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи град Београд
и индиректни корисници буџета града;
5. локалне административне таксе остварене у пословима органа, организација и служби града;
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6. боравишна такса;
7. приходи по основу трансфера и донација граду;
8. приход од камата на средства града депонована код
банака;
9. новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку;
10. мандатне казне наплаћене од стране градске управе
и новчане казне изречене у управном поступку који се води
пред градском управом;
11. новчане казне за саобраћајне прекршаје;
12. приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе града;
13. приходи од продаје покретних ствари које користи
град Београд и индиректни корисници буџета града;
14. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
15. приход од закупа грађевинског земљишта;
16. накнада за промену намене пољопривредног земљишта
(40%);
17. закуп пољопривредног земљишта (40%);
18. примања од продаје домаћих акција и капитала у корист градова и општина;
19. примања од задуживања;
20. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
градова;
21. део добити јавних предузећа чији је оснивач град;
22. накнада за коришћење шума и шумског земљишта
(30%);
23. примања од продаје непокретности у својини града и
24. други јавни приходи и примања у складу са законом
и статутом.
II – Градским општинама у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства;
2. локалне административне таксе остварене у пословима органа, организација и служби градске општине;
3. самодопринос уведен за подручје градске општине;
4. приход од камата на средства градских општина депонована код банака;
5. приходи од продаје покретних ствари које користи
градска општина и индиректни корисници њеног буџета;
6. новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине градске општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку;
7. мандатне казне наплаћене од стране органа градских
општина;
8. приход по основу донација и трансфера градској општини;
9. приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
10. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
11. накнада за коришћење минералних сировина;
12. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
општина;
13. део добити јавног предузећа, према одлуци управног
одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина и
14. други јавни приходи и примања у складу са законом
и статутом.
Члан 7.
Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који
се оствари на подручју градске општине, дели се између те
градске општине и града у односу:
– Вождовац
и
град
8.82
:
91.18
– Врачар
и
град
14.01 :
85.99
– Земун
и
град
11.26 :
88.74

– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин
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89.74
95.12
90.84
81.07
91.70
87.58
89.24
24.85
73.16
82.74
31.49
58.37
17.71
31.28

Члан 8.
Приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине
и града у односу:
– Вождовац
и
град
10
:
90
– Врачар
и
град
9
:
91
– Земун
и
град
16
:
84
– Звездара
и
град
15
:
85
– Нови Београд
и
град
3
:
97
– Палилула
и
град
9
:
91
– Раковица
и
град
28
:
72
– Савски венац
и
град
7
:
93
– Стари град
и
град
9
:
91
– Чукарица
и
град
14
:
86
– Барајево
и
град
93
:
7
– Гроцка
и
град
51
:
49
– Лазаревац
и
град
34
:
66
– Младеновац
и
град
100
:
0
– Обреновац
и
град
32
:
68
– Сопот
и
град
72
:
28
– Сурчин
и
град
23
:
77
Члан 9.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари
на подручју градских општина Врачар, Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица у
целини припада граду.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари
на подручју градске општине Вождовац и Нови Београд,
дели се између те градске општине и града у односу:
– Вождовац
– Нови Београд

и
и

град
град

55
55

:
:

45
45

Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада
тој градској општини.
Члан 10.
Приход од локалних комуналних такси, који се оствари
на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Земун,
Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац,
Стари град и Чукарица у целини припада граду.
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Приход од локалних комуналних такси, који се оствари
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 11.
Приход од пореза на пренос апсолутних права, који се
оствари на подручју градских општина Вождовац, Врачар,
Земун, Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица у целини припада граду.
Приход од пореза на пренос апсолутних права који се
оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 12.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју градских
општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица
у целини припада граду.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, који се оствари на подручју градске
општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 13.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта који се оствари на подручју градских општина
Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, у целини припада граду.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта који се оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот
и Сурчин у целини припада тој градској општини.
Члан 14.
Приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности је приход града, осим прихода који се оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у
целини припада тим градским општинама.
Члан 15.
Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски
омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад који се оствари на подручју градских
општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица,
у целини припада граду.
Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски
омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад, који се оствари на подручју градскe
општинe Обреновац, дели се између те градске општине и
града у односу:
– Обреновац
и
град
75
:
25
Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски
омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад који се оствари на подручју градских
општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Сопот и
Сурчин, у целини припада тим градским општинама
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Члан 16.
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је приход града, осим прихода који се оствари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у целини припада
тим градским општинама.
Члан 17.
Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи градска
општина и индиректни корисници њеног буџета, дели се
између те градске општине и града у односу:
– Вождовац
и
град
59
:
41
– Врачар
и
град
61
:
39
– Земун
и
град
43
:
57
– Звездара
и
град
47
:
53
– Нови Београд
и
град
71
:
29
– Палилула
и
град
57
:
43
– Раковица
и
град
24
:
76
– Савски венац
и
град
36
:
64
– Стари град
и
град
50
:
50
– Чукарица
и
град
34
:
66
Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи градска
општина и индиректни корисници њеног буџета, који се
оствари на подручју градских општина Барајево, Гроцка,
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тим градским општинама.
Средства остварена у буџету градске општине од прихода од давања у закуп пословног простора трошиће се по
програму надлежног органа те градске општине за намене
предвиђене законом.
Члан 18.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за
потрошњу и притицања прихода прописаних овом одлуком, Привремени орган града Београда, може у току важења ове одлуке одредити и друге проценте којима се распоређују приходи, а до одређеног нивоа потрошње.
Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају потребе вршиће се и преко рачуна буџета града, путем позајмица.
Уколико се у току важења ове одлуке стекну објективни услови (измена законских прописа, смањење броја запослених,
промена надлежности и друго), за промену утврђеног обима
средстава из члана 4. ове одлуке, Привремени орган града Београда може одредити и друге износе оквира за потрошњу.
Члан 19.
Исплата зарада запослених у органима града и органима
градских општина вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на
нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу републике.
У случају исплата зарада супротно елементима из става
1. овог члана, обуставиће се пренос средстава утврђен овом
одлуком на основу акта Привременог органа града Београда.
Члан 20.
Градске општине су у обавези да достављају Секретаријату за финансије Градске управе редовне месечне извештаје
о оствареним приходима и извршеним расходима у периоду важења ове одлуке, односно тромесечне извештаје о извршењу обима средстава.
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Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се од 1. априла 2014.
године.
Привремени орган града Београда
Број 4-2125/14-С-20, 24. марта 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 24. марта 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 26. тачка 2) Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 46. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), члана 54. тачка 2) Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града
Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), донео је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету града Београда за 2014. годину, а најдуже до 30. јуна 2014. године, врши се привремено
финансирање надлежности града Београда у износу од 37.007.393.151 динар.
Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:

24. март 2014.
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Средства на консолидованом рачуну града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у периоду привременог финансирања, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у периоду привременог финансирања, у следећим
износима:
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Примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања, у периоду привременог
финансирања, у следећим износима:

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 5.568.041.877 динара, и отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 1.615.583.926 динара, из члана 1. ове одлуке у укупном износу од
7.183.625.803 динара, планирано је да се, у периоду привременог финансирања – јануар–јун 2014. године, обезбеде из примања од задуживања у износу од 4.392.169.840 динара и из процењеног суфицита из 2013. године у износу од 2.778.880.963
динара, а који се састоји од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.659.066.954 динара и неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 119.814.009 динара, и из примања од продаје финансијске
имовине у износу од 12.575.000 динара.
Члан 3.
Град Београд планира да у периоду привременог финансирања јануар–јун 2014. године повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 1.814.086.678 динара за реализацију следећих пројеката:

Град Београд планира да у периоду привременог финансирања – јануар–јун 2014. године повуче средства кредита од
иностраних банака у износу од 2.578.083.162 динара (21.484.026 EUR) за следеће пројекте:
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Члан 5.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта усмерава се за реализацију:
– програма заједничке комуналне потрошње,
– програма израде урбанистичке документације и праћења спровођења урбанистичких планова и пројеката,
– програма изградње и одржавања улица и локалних некатегорисаних путева,
– осталих програма уређења града Београда и
– других програма за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
Члан 6.
Приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупа грађевинског земљишта усмеравају се за финансирање Програма уређивања грађевинског земљишта и изградњу капиталних објеката града Београда.
Члан 7.
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, користиће се у складу са Законом o безбедности саобраћаја на
путевима.
Члан 8.
Приходи од накнада за загађивање животне средине и од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине користиће се наменски за заштиту и унапређење животне средине према Програму града и градских општина, а који се доносе
у складу са Законом о заштити животне средине.
Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта користиће се у складу са Законом о шумама.
Члан 9.
Приход од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини усмеравају се за реализацију програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Члан 10.
Приход од боравишне таксе, усмерава се за потребе у туризму и туристичку промоцију и пропаганду.
Члан 11.
Део средстава солидарне стамбене изградње користиће се за општу потрошњу.
Члан 12.
У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 386.253.960 динара.
Средства текуће буџетске резерве у периоду привременог финансирања опредељују се у обиму од 1,409% прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве у периоду привременог финансирања опредељују се у обиму од 0,018% прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Привремени орган града Београда на предлог Секретаријата за финансије.

24. март 2014.
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II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.
Укупна средства буџета у периоду привременог финансирања 2014. године утврђена су у износу од 37.007.393.151 динар,
а обухватају средства на подрачуну извршења буџета који се
води у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од 27.404.295.600 динара –
извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета –
установа из надлежности града, у износу од 1.723.299.248
динара – извор финансирања 04;
– трансфери од других нивоа власти у износу од
35.087.500 динара – извор 07;
– средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 52.200.000 динара – извор 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у укупном
износу од 608.885.000 динара, и то: средства од откупа станова солидарности у износу од 22.000.000 динара, средства
од продаје станова којима располаже град Београд у износу
од 352.735.000 динара, средства од отплате станова којима
располаже град Београд у износу од 37.500.000 динара, средства од станова којима располаже Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда у износу од 85.000.000 динара
и средства која ће се остварити од позајмице робних резерви
у износу од 111.650.000 динара – извор финансирања 09;
– примања од домаћих задуживања у износу од
1.814.086.678 динара – извор финансирања 10;
– примања од иностраних задуживања у износу од
2.578.083.162 динара – извор финансирања 11;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 12.575.000 динара, и то средства од отплате стамбених кредита одобрених од стране
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
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(1.000.000 динара) и од приватизације (11.575.000 динара) –
извор финансирања 12;
– процењеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.659.066.954 динара (у оквиру којих су укључена неискоришћена наменска средства Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда у износу од 1.363.150.879
динара, Буџетског фонда за пољопривредно земљиште у износу од 13.470.027 динара, Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 51.220.200 динара, Секретаријата
за саобраћај од оствареног прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 197.233.640 динара, Секретаријата за здравство у вези опортунитета за кривично гоњење
у износу од 37.758.012 динара, Секретаријата за урбанизам по
основу наменског трансфера од другог нивоа власти у износу
од 16.495.171 динар, Секретаријата за образовање и дечју заштиту по основу наменског трансфера од другог нивоа власти у
износу од 1.287.285 динара и по основу остварених средстава
за социјално становање у износу од 420.000.000 динара, Секретаријата за културу по основу наменског трансфера од другог
нивоа власти у износу од 236.240 динара, Агенције за инвестиције и становање по основу остварених средстава од продаје
станова у износу од 55.797.510 динара и по основу остварених
средстава за социјално становање у износу од 7.400.000 динара, као и део неутрошених средстава из општих прихода буџета која се распоређују Секретаријату за саобраћај – Дирекцији
за јавни превоз у износу од 55.017.990 динара, Секретаријату
за образовање и дечју заштиту у износу од 93.000.000 динара
и Секретаријату за социјалну заштиту у износу од 347.000.000
динара) – извор финансирања 13 и
– пренетих неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 119.814.009 динара (у оквиру
којих су укључена неискоришћена средства донација намењених Секретаријату за здравство (опортунитет) у износу од 90.164.106 динара, Секретаријату за социјалну заштиту у износу од 27.640.183 динара и Агенцији за инвестиције
и становање у износу од 2.009.720 динара) – извор финансирања 15.
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Члан 14.
Носилац раздела из члана 13. ове одлуке је директни
буџетски корисник средстава буџета града Београда.
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 15.
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 одредби члана 36а Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11 и 93/12), и Законом о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији („Службени
гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника
буџета града Београда (директни и индиректни буџетски
корисници) не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време, и то:
– 3.876 запослених на неодређено време;
– 145 запослених на одређено време;
– 7.101 запослен у предшколским установама на неодређено време;
– 1.221 запослен у предшколским установама на одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују
за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 16.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују
у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 17.
Наредбодавац за извршење буџета је Привремени орган
града Београда и одговоран је за извршење ове одлуке.
Привремени орган је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима
и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 18.
Привремени орган града Београда може донети одлуку
о промени износа апропријација и преносу апропријације
у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
Секретаријата за финансије Градске управе, може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода и издатка који се финансира из општих прихода
буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора
апропријације могу мењати без ограничења, у складу са
Законом.
Ако у периоду привременог финансирања дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Привремени орган доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које
нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Преусмеравање средстава у текућу буџетску резерву вршиће се у складу са законом.
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Члан 19.
У случају да се буџету града Београда из другог буџета
(републике или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том
основу.
Члан 20.
Средства текуће буџетске резерве у износу од
386.253.960 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси Привремени орган града Београда, на предлог Секретаријата за
финансије Градске управе града Београда.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току периода привременог финансирања
покаже да планиране апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање
апропријације директних корисника за одређене намене и
исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 5.000.000
динара, користиће се за финансирање расхода града Београда у отклањању последица ванредних околности, као
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи
или проузрокују штету већих размера. Решења о употреби
средстава сталне буџетске резерве у периоду привременог
финансирања доноси Привремени орган града Београда, на
предлог Секретаријата за финансије Градске управе града
Београда.
Члан 21.
Новчана средства буџета града Београда и директних и
индиректних корисника средстава буџета као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, користиће се у складу са Правилником о
начину коришћења средстава са подрачуна, односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о
начину извештавања о инвестирању средстава корисника
буџета („Службени лист града Београда”, број 8/14).
Члан 22.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови
корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Привременог органа и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 23.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 13.
ове одлуке вршиће се на основу финансијског плана директног корисника буџета за период привременог финансирања који доноси руководилац тог буџетског корисника, у
року од пет дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансијским планом из става 1. овог члана средства
буџета распоређују се по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом и по изворима
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финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана
сагласност даје Привремени орган града Београда по претходно прибављеном мишљењу Секретаријата за финансије
Градске управе града Београда.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 12.
ове одлуке у складу са законом.
Члан 24.
Распоред и коришћење средстава у 2014. години вршиће
се по посебном акту (програм, решење, закључак) који доноси Привремени орган на предлог директног корисника
буџетских средстава за извршене апропријације према наменама у оквиру следећих раздела:
– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у
износу од 1.000.000 динара и економска класификација 481
– дотације невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, навладине и верске организације у износу од 680.000
динара;
функција 320 – противпожарна заштита, економска класификација 463 -дотације и трансфери осталим нивоима
власти у износу од 400.000 динара и економска класификација 481– дотације невладиним организацијама у износу од
99.000 динара.
– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424
– специјализоване услуге у износу од 14.195.000 динара
и економска класификација 426 – материјал у износу од
51.612.000 динара.
– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални послови по питању рада, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима у износу од 4.238.383 динара.
– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу
од 49.350.300 динара и економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 127.479.727
динара.
функција 950 – услуге рекреације и спорта, економска
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу
од 1.560.000 динара и економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 10.765.000 динара.
– Раздео 14 – Секретаријат за здравство
функција 740 – услуге јавног здравства, економска
класификација 424 – специјализоване услуге у износу од
18.000.000 динара.
– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 14.115.000 динара,
Функција 070 – социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату
помоћи угроженим категоријама пензионера, проширених
права трудница и једнократних социјалних помоћи незапосленим породиљама, у складу са прописима, односно одлукама Скупштине града Београда и економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од
62.987.000 динара.
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Функција 090 – социјална заштита некласификована на
другом месту, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара.
– Раздео 25 – Канцеларија за младе
Функција 150 – опште јавне услуге, истраживање и развој, економска класификација 481 – дотације невладиним
организацијама у износу од 2.332.758 динара.
– Раздео 26 – Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима
Функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 2.680.000 динара.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу користити средства распоређена овом одлуком само
за намене за које су им та средства одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других извора.
Члан 26.
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 пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.
Члан 27.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1.
овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на
основу предлога Секретаријата за финансије, уз сагласност
Привременог органа града Београда.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, корисници буџетских
средстава могу преузети обавезе у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника
средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016.години.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 28.
У периоду привременог финансирања обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и
јубиларних награда и других врста награда и бонуса пред-
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виђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета
града Београда, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 29.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току привременог финансирања 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.
Привремени орган може привремено обуставити извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.
Члан 30.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем Секретаријат за финансије Градске управе града Београда извршиће одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 31.
Распоред остварених примања буџета врши се тромесечним планом за извршење буџета које доноси Секретаријат за финансије Градске управе града Београда.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине месечних квота које одреди
Секретаријат за финансије Градске управе града Београда.
Приликом одређивања квота за директне кориснике
буџетских средстава Секретаријат за финансије Градске управе града Београда има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника као и ликвидне могућности буџета.
Члан 32.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом
апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 33.
Трансферна средства према индиректним корисницима
буџета града Београда могу вршити сви директни корисници буџетских средстава када трансферишу средства индиректном кориснику на истом нивоу власти.
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Члан 36.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 37.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач град Београд, дужни су да најкасније до 30. јуна текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет града Београда.
Управни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 38.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Привремени орган се може
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11).
Члан 39.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” и доставити министарству надлежном за послове финансија.
Члан 40.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. априла 2014. године.
Привремени орган града Београда
Број 4-2126/14-С-20, 24. марта 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 24. марта 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), чл. 54. и 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13
и 108/13), члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12), члана 12. став 1. тачка 6) Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
31. став 1. тачка 7) Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), донео је

Члан 34.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да,
на захтев, Секретаријату за финансије Градске управе града
Београда ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном временском периоду.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2014,
2015. И 2016. ГОДИНИ

Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава
радњама у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014,
2015. и 2016. години („Службени лист града Београда”, бр.
72/13 и 19/14), члан 3. мења се и гласи:

ОДЛУКУ

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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„Члан 3
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и активности у 2014.
(јул–децембар), 2015. и 2016. години, за које су надлежни корисници буџета града Београда (у даљем тексту: буџетски корисници), и то:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 24 – 53

Број 24 – 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1.
априла 2014. године.
Привремени орган града Београда
Број 4-2127/14-С-20, 24. марта 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.

24. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Привремени орган града Београда на седници одржаној
24. марта 2014. године, на основу члана 93. став 4. Законе о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС), тачке 3.
Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12,
42/12 и 65/12, „Службени гласник РС”, број 64/13 – Одлука
УС и „Службени лист града Београда”, број 78/13), у члану
17. став 3. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се ре-
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чима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи: „после 31. марта 2014. године” замењују се речима: „после 31. децембра
2014. године”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи:
„од 31. марта 2014. године” замењују се речима: „од 31. децембра 2014. године”.
Члан 3.
У члану 32. став 1. речи: „до 31. марта 2014. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2014. године”, а речи:
„од 31. марта 2014. године” замењују се речима: „од 31. децембра 2014. године”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 418-2146/14-С-20, 24. марта 2014. године
Председник
Синиша Мали, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. март 2014.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за период јануар–јун 2014. године –
Одлука о привременом финансирању града Београда за период јануар–јун 2014. године – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава
буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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