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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. седници 2013. године,
на основу члана 54. и 57. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'',
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 52. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/12), члана 12. став 1. тачка 6) Закона
о главном граду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07), члана 15. став 1. тачка 17)
Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
У 2014. И 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се расходи неопходни за реализацију програма, пројеката и
активности који ће се финансирати средствима из буџета Градске општине Врачар у 2014. и
2015. години.
Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и
примања буџета Градске општине Врачар планираних на извору финансирања 01 и то:
- за 2014. годину у износу од 113.969.412 динара
- за 2015. годину у износу од 12.628.671 динара.
Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове Одлуке користиће се за финансирање програма,
пројеката и активности у 2014. и 2015. години за које су надлежни корисници буџета Градске
општине Врачар и то:
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Програм/пројекат/активност
Услуга обезбеђења објеката које користи ГО Врачар
Услуга одржавања хигјене у објектима које користи ГО Врачар
Трошкови електричне енергије у објектима које користи ГО
Врачар
Услуге телекомуникација (интернет, фиксна телефонија,
мобилна телефонија, . . .) и информисања
Додатно здравствено осигурање запослених у Градској
општини Врачар
Услуге обавештавања грађана Врачара о раду и активностима
које спроводи Градска општина Врачар (позивни центар,
осмишљавање, израда и штампа брошура, плаката, писама и
сл, израда видео материјала)
Постављање изложби у холу Управне зграде Градске општине
Врачар

Износ у динарима
2014
2015
7.200.000

2.400.000

3.881.664

323.472

7.500.000

625.000

5.244.120

262.640

1.960.000

7.970.000

520.000

120.000

Набавка канцеларијског материјала

800.000

Трошкови набавке артикла за кафе-кухињу
Услуга ангажовања координатора за рад у канцеларијама чији
је оснивач Градска општина Врачар
Услуге одржавања софтвера које користи Градска општина
Врачар и годишње претплате за коришћење електронске базе
правних информатора и судске праксе

600.000
2.143.224

178.602

1.560.000

1.620.000

Текуће поправке и одржавање објеката које користи Градска
општина Врачар, као и опреме и уређаја који се налазе у тим
објектима

5.720.000

5.754.350

Технички преглед, одржавање хигијене и гориво за службене
аутомобила

455.000

Трошкови одржавања јавних површина које је уредила Градска
општина Врачар
Одржавање рачунара у свим основним школама на територији
Градске општине Врачар
Услуга руковања аудио-видео опремом у Скупштинској сали
Реализација пројекта "Врачарски мајстор"

439.400

42.773

2.510.004

209.167

728.000

60.667

270.000

Услуга пружања помоћи у кући за врачарске сениоре

4.368.000

Реализација програма "За безбедније лифтове на Врачару"

10.500.000

Реализација програма "Да лепше изгледа"
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Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о
буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена
чланом 3. ове Одлуке.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које
закључују буџетски корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулушу
јавне набавке.
Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову
верификацију, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
средстава.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансирању програма,
пројеката и активности корисника средстава буџета Градске општине Врачар у 2014. години
(''Службени лист града Београда'', број 50/2013).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града
Београда''.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-77/2013-VIII/13 - 24. децембар 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Биљана Мировић

Ознака: П2.01-2

Страна 3 од 3

