Број: 96-67/05-VIII

Скупштина општине Врачар на седници одржаној 28. децембра 2005. године,
на основу члана 25. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 9/2002, 87/2002 и 66/2005), члана 30. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 9/2002 и
33/2004) и члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и раду органа Општине
Врачар (''Службени лист града Београда'', број 16/2004 и 17/2005), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2006. ГОДИНУ
Члан 1.
Укупни приходи буџета Градске општине Врачар у 2006. години утврђују се у
износу од 267.145.000,00 динара.
Члан 2.
Приходи из члана 1. ове Одлуке састоје се од прихода утврђених Одлуком о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2006.
години.
Члан 3.
Дозвољени оквир за потрошњу Општине Врачар за 2006. годину утврђен је у
износу од 211.762.000,00 динара и увећан је за:
•

ПДВ у износу од 39.600.000,00 динара;

•

износ 7.845.000,00 динара који се преноси из Града за конкретне намене на
основу акта градоначелника града Београда. Средства су планирана на
апропријацији Текућа резерва - наменска средства по одлуци Града, и могу се
трошити тек кад се остваре и за намену за коју су и добијена;

планирани вишак прихода у 2006. години у износу од 7.938.000,00 динара, који
ће се трошити у складу са чланом 4. Одлуке о обиму средстава за вршење
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају Граду, односно градским општинама у 2006. години.
По доношењу наведеног Програма председник Општине Врачар извршиће
адекватна повећања апропријација на терет Текуће резерве из планираног вишка.
Из оствареног вишка прихода у 2006. години издвојиће се средства која су
законом прописана за финансирање редовног рада политичких странака.
•

Члан 4.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2006. годину
повећава се аутоматски за средства која у току године Град или Република пренесу
Општини за конкретне намене, као и за износ средстава које Општина оствари по
основу донација и добровољних текућих трансфера од физичких и правних лица, уз
истовремено повећање планираних расхода према наменама за које су средства
добијена.
Члан 5.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2006. годину
повећава се за средства која су распоређена програмима за одређене намене, као и
за наменски добијена средства од Републике и Града која нису у потпуности
утрошена у 2005. години, у укупном износу од 12.089.588,27 динара.
Остали буџетски суфицит биће распоређен у складу са законским прописима.
Члан 6.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 700.000,00
динара из текућих прихода 2006. године. Одлуку о употреби средстава сталне
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник Градске општине
Врачар на предлог начелника Општинске управе Градске општине Врачар.
Члан 7.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000,00
динара из текућих прихода и користиће се у складу са Законом за непланиране
сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник
Градске општине Врачар на предлог начелника Општинске управе Градске општине
Врачар.
Члан 8.
Корисници средстава буџета Општине Врачар дужни су да одобрена средства
наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи
се начелом штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.
Члан 9.
Директни корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе и врше
плаћање до висине издатака који су планирани тромесечним плановима.
Директни корисник буџетских средстава може преузети обавезу која се може
пренети у наредну фискалну годину, под условом да је у текућој фискалној години
обезбеђен цео износ за измирење обавеза у оквиру квота прописаних за текућу
годину.

Члан 10.
Функционер директног 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.
Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем
од исказаног, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до
ког су та средства и остварена, а за намене утврђене законом.
Члан 12.
Индиректном кориснику буџетских средстава ЈП ''Пословни простор Врачар''
преносиће се средства из буџета сразмерно оствареном приходу од давања у закуп
пословног простора за претходни месец.
Члан 13.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који остваре уштеде у
трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење роба
и услуга, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне
резултате рада запослених.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не могу се исплатити у
износу већем од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда
директног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске
године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација
на име одређених расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације
економске класификације 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему
одлучује председник Градске општине Врачар.
Члан 14.
Корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2005.
години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 15.
За јавну набавку изнад износа средстава од 450.000.000,00 динара наручилац
захтева банкарску гаранцију у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.39/02, 43/03, и 55/04).
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се
набавка чија је процењена вредност од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара.
Члан 16.
Расходи у вези стамбених објеката над којима право коришћења има
Општина, вршиће се на терет прихода остварених по основу камата из ранијих
година на подрачуну Стамбени фонд.
Члан 17.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Врачар и
заменик председника Градске општине Врачар, када је председник спречен да
обавља своју дужност и када је одсутан.
Лице овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је
председник Градске општине Врачар.
Члан 18.
Уколико у току реализације ове Одлуке дође до измене у прописима који
дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем,
овлашћује се председник Градске општине Врачар да може извршити усаглашавање
ове Одлуке са тим изменама, на предлог начелника Општинске управе.
Члан 19.
Распоред средстава апропријација економске класификације 472 функција
090, позиције 58, 60 и 61 појединачним актима врши председник Градске општине
Врачар, на основу предлога начелника Општинске управе Градске општине Врачар.
Члан 20.
Распоред средстава апропријације Дотације невладиним организацијама,
економска класификација 481, функција 110, позиције 45 и 46 врши председник
Градске општине Врачар, на основу предлога начелника Општинске управе Градске
општине Врачар.
Члан 21.
Слободна новчана средства трезора Градске општине Врачар у складу са
законским прописима пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу или се
орочавају.
Одлуку о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси
председник Градске општине Врачар, на предлог начелника Општинске управе
Градске општине Врачар.
Члан 22.
Приходи по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим
износима:

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИХОВ РАСПОРЕД ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2006. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ
Економска
класификација

ВРСТА ПРИХОДА

ПЛАН I - XII 2006.

1.

2.

3.

733

Текући трансфери од других нивоа власти

741

Камате

742

Приходи од давања у закуп објеката

742

Општинске административне таксе

8.000.000,00

742

Приходи које својом делатношћу остварују
општински органи

1.000.000,00

745

Остали приходи

2.671.000,00

УКУПНО ТЕКУЋИ
321

11.000.000,00

ПРИХОДИ

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИМА
УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
Додатни приходи - рефундације и други
приходи и примања
УКУПНИ ПРИХОДИ

7.845.000,00

236.629.000,00

267.145.000,00
12.089.588,27
279.234.588,27
11.385.000,00
290.619.588,27

ИЗДАЦИ
Економ.
класифи
кација

ОПИС

Укупан обим
средстава из
буџета

Издаци из
додатних
прихода органа

УКУПНО 2006.

1.

2.

3.

4.

5.(3+4)

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

149.126.076,00

411

Плате и додаци запослених

120.584.076,00

120.584.076,00

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

21.424.000,00

21.424.000,00

413

Накнаде у натури

540.000,00

540.000,00

414

Социјална давања запосленима

3.194.000,00

415

Накнаде за запослене

2.622.000,00

2.622.000,00

416
42

Награде, бонуси и остали посебни расходи

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

762.000,00
36.449.735,58

762.000,00
36.449.735,58

421

Стални трошкови

12.204.662,00

12.204.662,00

422

Трошкови путовања

350.000,00

350.000,00

423

Услуге по уговору

5.300.000,00

5.300,000,00

424

Специјализоване услуге

4.519.100,18

4.519.100,18

425

Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)

7.875.973,40

7.875.973,40

426
45

Материјал
СУБВЕНЦИЈЕ

6.200.000,00
59.632.000,00

9.485.000,00

6.200.000,00
69.117.000,00

451

Текуће субвенције ЈП ''Пословни
Простор Врачар''
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

59.632.000,00

9.485.000,00

69.117.000,00

3.575.500,00

1.100.000,00

4.675.500,00

Текући трансфери месним
заједницама
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

3.575.500,00

1.100.000,00

4.675.500,00

3.035.000,00

3.035.000,00

472

Накнаде из буџета за децу и
породицу

1.045.000,00

1.045.000,00

472

Накнаде из буџета у случају смрти

327.000,00

327.000,00

472

Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт

1.463.000,00

1.463.000,00

472
48

Остале накнаде из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ

200.000,00
2.106.700,00

200.000,00
2.106.700,00

481

Дотације невладиним
организацијама

1.647.400,00

1.647.400,00

481

Дотације политичким странкама

259.300,00

259.300,00

482

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

150.000,00

150.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
и судских тела

50.000,00

50.000,00

20.732.866,87

20.732.866,87

700.000,00

700.000,00

20.032..866,87
4.576.709,82

20.032.866,87
4.576.709,82

46
463
47

800.000,00

800.000,00

149.926.076,00

3.994.000,00

49

РЕЗЕРВЕ

499

Стална резерва

499
51

Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

1.000.000,00

512

Машине и опрема

3.576.709,82

3.576.709,82

513

Остала основна средства

УКУПНО

279.234.588,27

11.385.000,00

290.619.588,27

Члан 23.
Распоред прихода и издатака врши се тромесечним плановима за извршење
буџета Градске општине Врачар за 2006. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник Градске општине Врачар,
на предлог начелника Општинске управе градске општине Врачар.
Члан 24.
Приходи и издаци буџета општине Врачар из члана 22. ове Одлуке
распоређују се на следеће кориснике и то:

Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Београда'', а примењиваће се од 01.01.2006. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-67/05-VIII - 28. децембар 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић,с.р.

