РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-50/2014-VIII/1
Датум: 26. јун 2014. године
Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на
основу члана 43. став 1. 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 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 15. став 1.
тачка 2. Статута градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 45/08, 17/10,
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13) д о н е л а

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ

I

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2014. години, утврђују се у
износу од 381.152.871,00 динара.
Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове Одлуке састоје се од прихода и примања
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2014.
години.
Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски
суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2014.
годину утврђени су у следећим износима, и то:

Ознака: П2.01-2
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Износ у динарима

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

406.700.779,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :

406.700.779,00

- буџетска средства

381.152.871,00

- сопствени приходи
- донације
-трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

469.500,00
25.078.408,00
-

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

451.757.994,00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

429.399.194,00

- текући буџетски расходи

403.851.286,00

- расходи из сопствених прихода
- донације

469.500,00

-трансфери

25.078.408,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

22.358.800,00

- текући буџетски издаци

22.358.800,00

- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-45.057.215,00

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-45.057.215,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

45.057.215,00

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Ознака: П2.01-2

45.057.215,00
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ОПИС

Економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

406.700.779,00

1. Порески приходи

71

1.1. Порез на зараде

711

1.2. Самодопринос

711180

1.3. Порез на имовину

713

1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз закупнину

742

2. Непорески приходи, у чему :

74

- разни приходи

741,742,743,745

- приходи од давања у закуп објеката

742

3. Донације

744

4. Трансфери

733

5. Меморандумске ставке

772

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

182.378.830,00
13.481,00
76.633.227,00
23.017.525,00
96.373.425,00
26.860.500,00
69.512.925,00
469.500,00
25.078.408,00
2.736.383,00

451.757.994,00

1. Текући расходи

4

1.1. Расходи за запослене

41

1.2. Коришћење роба и услуга

42

1.3. Отплата камата

44

1.4. Субвенције

45

1.5. Социјална заштита из буџета

47

1.6. Остали расходи

48

1.7. Резерве

49

2. Трансфери

46

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

429.399.194,00
229.559.120,00
133.121.389,00
174.000,00

5.802.581,00
46.489.866,00
3.158.869,00
11.093.369,00
22.358.800,00

62

1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

92

2. Задуживање

91

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

Ознака: П2.01-2

282.043.063,00

8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим
6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА

Износ у
динарима

Страна 3 од 20

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

61

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

4. Набавка финансијске имовине

6211

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:
33.041.846,00 динара-извор финансирања 13
12.015.369,00 динара-извор финансирања 15

3

45.057.215,00

Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2014. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Извор
фин.
1.

Економск
а клас.
2.

01

711

Порез на зараде

01

713

Порез на имовину

07

733

Текући наменски трансфери од Републике у 2014. години

07

733

Текући наменски трансфери од Града у 2014. години

01

741

Камате

7,000,000.00

01

742

Општинске административне таксе

1,700,000.00

01

742

Приходи које својом делатношћу остварују општински
органи

01

742

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

23,017,525.00

01

742

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина

16,000,000.00

01

743

Приходи од новчаних казни

01

743

Приходи од мандатних казни

08

744

Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица (донације) у 2014. години

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина

1,600,000.00

01

772

Меморандумске ставке

2,736,383.00

ВРСТА ПРИХОДА

ПЛАН I-XII 2014.

3.

4.

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И
ДОНАЦИЈА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01

742

01

711181

Приходи од давања у закуп објеката
Самодопринос
II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ

Ознака: П2.01-2

182,378,830.00
76,633,227.00
20,000.00
25,058,408.00

150,000.00

360,500.00
50,000.00
469,500.00

311,626,465.00
25,547,908.00
337,174,373.00
69,512,925.00
13,481.00
69,526,406.00

Страна 4 од 20

01

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

0.00

01

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

0.00

III УКУПНА ПРИМАЊА

0.00

IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (I+II+III)
Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и
Републике из 2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донације) из 2013. и ранијих
година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из
2013. и ранијих година

406,700,779.00

15

321

15

321

13

321

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2013. године

1,428,077.00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2012. и ранијих година

26,692,925.00

V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

45,057,215.00

У К У П Н И П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А (IV+V)

5,977,069.00
6,038,300.00
4,920,844.00

451,757,994.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Е.К.

ОПИС

УКУПАН ОКВИР
I-XII 2014.
ГОДИНЕ

1

2

3

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

417

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Одборнички додатак

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421
422
423
424

426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
Материјал

44

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

441
444

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће дотације и трансфери
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

412
413
414
415
416

425

46
463
465
47

Ознака: П2.01-2

229,113,020.00
178,995,140.00

СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014. ГОДИНЕ
4
446,100.00

32,044,180.00
583,800.00
5,844,139.00
8,393,663.00

УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ
5(3+4)
229,559,120.00
178,995,140.00
32,044,180.00
583,800.00
5,844,139.00
8,393,663.00

2,674,506.00
577,592.00

446,100.00

3,120,606.00
577,592.00

81,722,029.00
19,956,180.00
250,000.00
15,686,550.00
488,000.00

51,399,360.00
10,660,000.00
5,267,881.00
5,140,540.00

133,121,389.00
30,616,180.00
250,000.00
20,954,431.00
5,628,540.00

40,613,493.00
4,727,806.00

30,138,876.00
192,063.00

70,752,369.00
4,919,869.00

174,000.00
76,025.00
97,975.00

0.00

174,000.00
76,025.00
97,975.00

10,065,824.00
6,769,432.00
3,296,392.00

1,027,545.00
1,027,545.00

11,093,369.00
7,796,977.00
3,296,392.00

2,169,071.00

3,633,510.00

5,802,581.00
Страна 5 од 20

472

Накнаде из буџета за децу и
породицу
Накнаде из буџета у случају смрти

472

Накнаде из буџета за образовање

472

Накнаде из буџета

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

472

933,000.00
120,000.00

Дотације невладиним
организацијама
Дотације политичким странкама
Порези, обавезне таксе и казне и
ПДВ
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока

481
481
482
483

484

49

РЕЗЕРВЕ

499
499

933,000.00
120,000.00

1,116,071.00

3,613,510.00
20,000.00

3,613,510.00
1,136,071.00

32,870,058.00

13,619,808.00

46,489,866.00

1,375,000.00
457,202.00

1,375,000.00
457,202.00

29,176,860.00

29,176,860.00

1,539,296.00

13,619,808.00

15,159,104.00

321,700.00

321,700.00
0.00

Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

3,158,869.00
100,000.00
3,058,869.00

3,158,869.00
100,000.00
3,058,869.00

21,880,000.00

478,800.00

22,358,800.00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

21,880,000.00

478,800.00

22,358,800.00

511
512
515

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

21,800,000.00
80,000.00

478,800.00

21,800,000.00
558,800.00

381,152,871.00

70,605,123.00

451,757,994.00

5

УКУПНО

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 45.057.215,00 динара
из члана 3. ове Одлуке, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар из члана 3. ове
Одлуке распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са
економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће
кориснике:

Позиција

1

4

5

6

Подпозиција

1

3

Екон.клас.

2

Извор фин.

Глава

1

Функција

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2014. ГОДИНЕ

7

ОПИС

УКУПАН ОКВИР
I-XII 2014.
ГОДИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014. ГОДИНЕ

УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ

8

9

10

11

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Ознака: П2.01-2

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
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414

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

416
417

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Одборнички додатак

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

633,546.00

633,546.00

426

Материјал

184,576.00

184,576.00

411
412

6,899,430.00

6,899,430.00

1,235,000.00

1,235,000.00

768,188.00

768,188.00

152,675.00

152,675.00

39,161.00

39,161.00

577,592.00

577,592.00

80,000.00

80,000.00

Извори финансирања за функцију 110:
01

-

Приходи из буџета

10,570,168.00

10,570,168.00

Укупно за функцију 110:

10,570,168.00

10,570,168.00

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

-

Приходи из буџета

10,570,168.00

10,570,168.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

10,570,168.00

10,570,168.00

3,926,586.00

3,926,586.00

702,860.00

702,860.00

100,000.00

100,000.00

103,550.00

103,550.00

25,000.00

25,000.00

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1

Извршни и законодавни органи

111

414

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

157,610.00

157,610.00

426

Материјал

585,052.00

585,052.00

411
412

Извори финансирања за функцију 111:
01

-

Приходи из буџета

5,600,658.00

5,600,658.00

Укупно за функцију 111:

5,600,658.00

5,600,658.00

Извори финансирања за Раздео 2:
01

3

-

Приходи из буџета

5,600,658.00

5,600,658.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

5,600,658.00

5,600,658.00

16,306,944.00

16,306,944.00

2,918,987.00

2,918,987.00

395,500.00

395,500.00

461,300.00

461,300.00

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1

Извршни и законодавни органи

111

414

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

411
412

Ознака: П2.01-2

Страна 7 од 20

422

Трошкови путовања

10,000.00

10,000.00

423

Услуге по уговору

10,000.00

10,000.00

Извори финансирања за функцију 111:
01

-

Приходи из буџета

20,102,731.00

20,102,731.00

Укупно за функцију 111:

20,102,731.00

20,102,731.00

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

-

Приходи из буџета

20,102,731.00

20,102,731.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

20,102,731.00

20,102,731.00

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1

Судови

330

414

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

416

59,727.00

59,727.00

422

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Трошкови путовања

5,000.00

5,000.00

423

Услуге по уговору

10,000.00

10,000.00

426

Материјал

57,690.00

57,690.00

411
412

6,135,655.00

6,135,655.00

1,098,284.00

1,098,284.00

574,362.00

574,362.00

155,373.00

155,373.00

Извори финансирања за функцију 330:
01

-

Приходи из буџета

8,096,091.00

8,096,091.00

Укупно за функцију 330:

8,096,091.00

8,096,091.00

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

-

Приходи из буџета

8,096,091.00

8,096,091.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:

8,096,091.00

8,096,091.00

ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1

Судови

330

414

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

422

Трошкови путовања

411
412

1,721,246.00

1,721,246.00

308,105.00

308,105.00

92,478.00

92,478.00

51,791.00

51,791.00

5,000.00

5,000.00

Извори финансирања за функцију 330:
01

-

Приходи из буџета

2,178,620.00

2,178,620.00

Укупно за функцију 330:

2,178,620.00

2,178,620.00

Извори финансирања за Раздео 5:
01

Ознака: П2.01-2

Приходи из буџета

2,178,620.00

2,178,620.00

Страна 8 од 20

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
6

2,178,620.00

2,178,620.00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1

Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови

410

413

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

3,803,611.00

3,803,611.00

415

Накнаде трошкова за запослене

6,176,974.00

6,176,974.00

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

335,618.00

335,618.00

14,302,180.00

1

Стални трошкови

13,962,680.00

13,962,680.00

2

Стални трошкови

339,500.00

339,500.00

3

Стални трошкови

411
412

421

422

Трошкови путовања

423
1
424
1

1

2
3

125,705,279.00

22,504,944.00

22,504,944.00

503,800.00

503,800.00

10,660,000.00

10,660,000.00

24,962,180.00

10,660,000.00

50,000.00

50,000.00

Услуге по уговору

10,840,605.00

10,840,605.00

Услуге по уговору

10,840,605.00

10,840,605.00

Специјализоване услуге

105,000.00

105,000.00

Специјализоване услуге

105,000.00

105,000.00

Текуће поправке и одржавање

425

125,705,279.00

2,280,000.00

Текуће поправке и одржавање 2,280,000.00
распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године за постављање рампи за лакше кретање особа
са инвалидитетом

8,452,229.00

10,732,229.00
2,280,000.00

112,229.00

112,229.00

600,000.00

600,000.00

4

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године за побољшање услова рада Полицијске управе
Врачар

240,000.00

240,000.00

5

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године и ранијих година

7,500,000.00

7,500,000.00

426
1

Материјал

3,520,488.00

3,520,488.00

Материјал

3,520,488.00

3,520,488.00

441

Отплата домаћих камата

76,025.00

76,025.00

444

Пратећи трошкови задуживања

97,975.00

97,975.00

482

Порези, обавезне таксе и казне

38,500.00

38,500.00

511

Зграде и грађевински објекти

-

Зграде и грађевински објекти - распоређени приход од закупа из 2014. године

-

1
512
1

Ознака: П2.01-2

Машине и опрема

21,700,000.00

21,700,000.00

Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године

21,700,000.00

21,700,000.00
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515
1

Нематеријална имовина

478,800.00

478,800.00

Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из
2012. године за набавку софтвера за плате

478,800.00

478,800.00

Извори финансирања за функцију 410:

-

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

212,040,999.00

212,040,999.00
10,660,000.00

10,660,000.00

8,931,029.00

8,931,029.00

212,040,999.00

19,591,029.00

231,632,028.00

Услуге по уговору

751,504.00

1,311,367.00

2,062,871.00

1

Услуге по уговору

488,198.00

2

Услуге по уговору - распоређени суфицит из 2012. године за
стручно оспособљавање и усавршавање - ''БГ пракса'' и
финансирање сличних пројеката из области запошљавања и
културе

82,356.00

82,356.00

3

Услуге по уговору - Матичари - текући наменски трансфер од
Града из 2014. године

12,000.00

12,000.00

4

Услуге по уговору - међудржавна и
263,306.00
међуопштинска сарадња
Услуге по уговору - трансфери и донације из ранијих година

Укупно за функцију 410:
Општи економски и комерцијални послови

411
423

5

263,306.00
1,217,011.00

1,217,011.00

7,376.00

7,376.00

445,338.00

445,338.00

3,815.00

3,815.00

5.1

Услуге по уговору - Матичари - текући наменски трансфер
од Града из ранијих година

5.2

Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за
реализацију пројекта ''еШКОЛА''

5.3

Услуге по уговору - пренети трансфер од Републике за
еколошку заштиту

5.4

Услуге по уговору - пренета средства капиталних
трансфера од Града на име надокнаде за загађивање
животне средине из ранијих година

379,312.00

379,312.00

5.5

Услуге по уговору - текући добровољни трансфери
(донације) из ранијих година за младе лидере са Врачара

381,170.00

381,170.00

Специјализоване услуге

5,140,540.00

5,140,540.00

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера
од Града из 2013. и ранијих година

4,940,540.00

4,940,540.00

2

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење - наменска средства трансфера
од Града из 2014. годинe

200,000.00

200,000.00

424

425
1

1.1

1.2

1.3

Ознака: П2.01-2

488,198.00

Текуће поправке и одржавање

28,086,554.00

Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење школа и предшколских
објеката
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и
паркова

28,086,554.00

28,086,554.00

25,326,052.00

25,326,052.00

1,352,159.00

1,352,159.00

675,512.00

675,512.00

21,686,647.00

49,773,201.00
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1.4

2

18,921,017.00

18,921,017.00

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године за уређење зелених површина и паркова

199,348.00

199,348.00

2.2

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. и ранијих година за уређење улица и тргова на
Врачару

424,431.00

424,431.00

2.3

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2013. године за уређење улица и тргова на Врачару

148,201.00

148,201.00

2.4

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. године за текуће поправке и одржавање стамбених
зграда на Врачару по програмима "Да лепше изгледа" и "За
безбедније лифтове на Врачару"

7,450,000.00

7,450,000.00

2.5

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2013. године за уређење школа и предшколских објеката

500,000.00

500,000.00

2.6

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из ранијих година

989,338.00

989,338.00

2.7

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2013. године

779,876.00

779,876.00

2.8

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2012. и ранијих година

8,429,823.00

8,429,823.00

881,974.00

881,974.00

1,614,700.00

1,614,700.00

Текуће поправке и одржавање - распоређени суфицит из
ранијих година
Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер
(донација) из ранијих година

4

4.1

Текуће поправке и одржавање - текући добровољни
трансфер (донација) у 2012. и ранијим годинама за
побољшање квалитета образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања школских објеката

966,889.00

966,889.00

4.2

Текуће поправке и одржавање - текући добровољни
трансфер (донација) у 2012. и ранијим годинама за
реализацију пројекта заштите и унапређења животне
средине и побољшања услова живота становника Врачара

647,811.00

647,811.00

Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из ранијих година за уређење и улепшавање простора око
Каленић пијаце

268,956.00

268,956.00

Материјал

192,063.00

192,063.00

1

Материјал - Матичари - текући наменски трансфер од Града у
2014. години

120,500.00

120,500.00

2

Материјал - Матичари - текући наменски трансфер од Града у
2013. и ранијим годинама

23,394.00

23,394.00

3

Материјал - пренета средства капиталних трансфера од Града
за загађивање животне средине из ранијих година

48,169.00

48,169.00

1,027,545.00

7,796,977.00

5

426

Ознака: П2.01-2

732,831.00

2.1

3

463

Текуће поправке и одржавање 732,831.00
распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на
Врачару
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа
из 2013. и ранијих година

Трансфери осталим нивоима власти

6,769,432.00

Страна 11 од 20

1

Трансфери основним школама распоређени приход од закупа из 2014.
године за текуће поправке и одржавање

2

Текући трансфери - текући добровољни трансфер (донација) у
2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета
образовања, услова боравка у школама на Врачару и
одржавања школских објеката

386,422.00

386,422.00

3

Текући трансфери - текући наменски трансфер од Града за
реализацију пројекта ''е ШКОЛА''

129,125.00

129,125.00

4

Текући трансфери - текући добровољни трансфер (донација)
за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у
делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и
Бокељске

511,998.00

511,998.00

465
1

6,769,432.00

6,769,432.00

Текуће дотације и трансфери

250,000.00

250,000.00

Текуће дотације и трансфери за установе
чији је оснивач Градска општина Врачар распоређени приход од закупа из 2014.
године
Извори финансирања за функцију 411:

250,000.00

250,000.00

-

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411:

35,857,490.00

35,857,490.00

35,857,490.00
332,500.00

332,500.00

20,154,303.00

20,154,303.00

8,871,359.00

8,871,359.00

29,358,162.00

65,215,652.00

446,100.00

446,100.00

446,100.00

446,100.00

3,956,514.00

5,457,169.00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160
416
1

-

Услуге по уговору

1,500,655.00

1

Услуге по уговору - спровођење акције
''Подршка врачарским сениоркама и
сениорима''

1,500,655.00

2

Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у
кући за здравствено и материјално угрожена стара лица'' распоређени суфицит из 2013. и ранијих година

423

1,500,655.00

3,956,514.00

3,956,514.00

Специјализоване услуге

383,000.00

383,000.00

Специјализоване услуге

383,000.00

383,000.00

Текуће дотације и трансфери

3,046,392.00

3,046,392.00

1

Текуће дотације и трансфери за установе
чији је оснивач Градска општина Врачар

1,846,392.00

1,846,392.00

2

Текуће дотације и трансфери за
ублажавање последица поплава на
територији града Београда

1,200,000.00

1,200,000.00

Накнаде из буџета

2,169,071.00

1

Накнаде из буџета

1,116,071.00

1,116,071.00

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

933,000.00

933,000.00

3

Накнаде из буџета у случају смрти

120,000.00

120,000.00

4

Накнаде из буџета за образовање

424
1
465

472

Ознака: П2.01-2

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Награде запосленима и остали посебни расходи - текући
наменски трансфер од Града у 2014. години за покриће
трошкова спровођења избора

3,633,510.00

3,144,010.00

5,802,581.00

3,144,010.00
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4.1

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфери (донације) у 2012. и ранијим годинама за
побољшање квалитета образовања на територији општине
Врачар

4.2

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфер (донације) у 2012. години за унапређење
образовања и побољшање услова боравка у врачарским
школама

4.3

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфери (донације) у 2013. години за побољшање
квалитета образовања на територији општине Врачар

4.4

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфери (донације) у 2013. години за награђивање ученика
који показују успех и резултате у образовном раду

4.5

1,345,803.00

1,345,803.00

139,210.00

139,210.00

1,129,500.00

1,129,500.00

500,000.00

500,000.00

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфери (донације) у 2013. години за награђивање
врачарских ученика

29,497.00

29,497.00

5

Накнаде из буџета - Текући наменски трансфер од Републике у
2014. години за помоћ социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица која су тренутно
настањена на територији општине Врачар

20,000.00

20,000.00

6

Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни
трансфери (донације) у 2014. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар

469,500.00

469,500.00

Дотације невладиним организацијама

1,832,202.00

1,832,202.00

1

Дотације невладиним организацијама

1,375,000.00

1,375,000.00

2

Дотације политичким странкама (0,15%)

457,202.00

457,202.00

481

Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока

483
484

1

13,619,808.00

15,159,104.00

321,700.00

-

321,700.00

Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
Средства резерве

499

1,539,296.00

321,700.00

321,700.00

3,158,869.00

3,158,869.00

1

Стална резерва

100,000.00

100,000.00

2

Текућа резерва

3,058,869.00

3,058,869.00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13
15

13,951,185.00

13,951,185.00
14,085,908.00

14,085,908.00

469,500.00

469,500.00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3,956,514.00

3,956,514.00

Неутрошена средства донација из претходних година

3,144,010.00

3,144,010.00

21,655,932.00

35,607,117.00

Укупно за функцију 160:
2

-

13,951,185.00

ЈП ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР''

620

Развој заједнице
411

Ознака: П2.01-2

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

18,300,000.00

18,300,000.00
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Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

412

3,276,000.00

3,276,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

Социјална давања запосленима

110,000.00

110,000.00

Социјална давања запосленима

110,000.00

110,000.00

Накнаде трошкова за запослене

1,292,000.00

1,292,000.00

1

Накнаде трошкова за запослене

1,292,000.00

1,292,000.00

2,240,000.00

2,240,000.00

1

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

2,240,000.00

2,240,000.00

5,654,000.00

5,654,000.00

1

Стални трошкови

2,354,000.00

2,354,000.00

2

Стални трошкови

3,300,000.00

3,300,000.00

Трошкови путовања

75,000.00

75,000.00

Трошкови путовања

75,000.00

75,000.00

Услуге по уговору

1,782,630.00

1,782,630.00

1

Услуге по уговору

1,507,630.00

1,507,630.00

2

Услуге по уговору

275,000.00

275,000.00

Текуће поправке и одржавање

10,246,939.00

10,246,939.00

Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Материјал

10,246,939.00

10,246,939.00

380,000.00

380,000.00

380,000.00

380,000.00

Порези,обавезне таксе и казне

29,138,360.00

29,138,360.00

23,017,525.00

23,017,525.00

2

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз
закупнину
Порези, обавезне таксе и казне

2,597,000.00

2,597,000.00

3

Порези, обавезне таксе и казне

30,000.00

30,000.00

4

ПДВ на закуп

3,493,835.00

3,493,835.00

Машине и опрема

100,000.00

100,000.00

Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године
Нематеријална имовина

100,000.00

100,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

413
1
414
1
415

416

421

422
1
423

425
1

426
1
482
1

512
1
515
1

Накнаде у натури

Материјал

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:

01

-

Приходи из буџета

72,754,929.00

72,754,929.00

Укупно за функцију 620:

72,754,929.00

72,754,929.00

Извори финансирања за Раздео 6:

-

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Ознака: П2.01-2

334,604,603.00

334,604,603.00
25,078,408.00

25,078,408.00

469,500.00

469,500.00

33,041,846.00

33,041,846.00
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15

Неутрошена средства донација из претходних година

12,015,369.00

12,015,369.00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:

70,605,123.00

405,209,726.00

334,604,603.00

Укупно извори финансирања:

-

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13
15

381,152,871.00

381,152,871.00
25,078,408.00

25,078,408.00

469,500.00

469,500.00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

33,041,846.00

33,041,846.00

Неутрошена средства донација из претходних година

12,015,369.00

12,015,369.00

УКУПНО ИЗДАЦИ

381,152,871.00

70,605,123.00

451,757,994.00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Планирана средства за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, утврђују се у износу од
381.152.871,00 динара.
Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5.
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).
Члан 8.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:







Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака, у износу од 132.500,00 динара;
Текући наменски трансфер од Града у 2014. години за исплату накнада за рад лицима
ангажованим на пословима спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у
градским општинама, у износу од 446.100,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење, у износу од 200.000,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела сталних трошкова и
судских пресуда, у износу од 24.279.808,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Републике у 2014. години за исплату новчане помоћи
интерно расељеним лицима са КиМ, тренутно настањеним на територији општине Врачар,
у износу од 20.000,00 динара;
Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар, у износу од 469.500,00 динара.
Ознака: П2.01-2
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Члан 9.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:






Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2013. и ранијих година у
износу од 5.977.069,00 динара;
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из
2013. и ранијих година у износу од 6.038.300,00 динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2013. и ранијих година у износу
од 4.920.844,00 динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2013. године у износу од 1.428.077,00
динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. и ранијих година у износу од
26.692.925,00 динара;

Средства из става 1. алинеје 1 и 2 овог члана распоређују се за исте намене зa које су и била
распоређена или добијена у претходним годинама.
Члан 10.
Наменска средства ће се користити у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013 - усклађени
дин. изн.), за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и
одржавање опреме, и то:












2.280.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године – функција 410;
21.700.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године;
25.326.052,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године – функција 411;
1.352.159,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године за уређење школа и предшколских објеката;
675.512,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и паркова;
732.831,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на Врачару;
6.769.432,00 динара - Трансфери основним школама - распоређени приход од закупа из
2014. године за текуће поправке и одржавање;
250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар - распоређени приход од закупа из 2014. године;
10.246.939,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године - ЈП ''Пословни простор Врачар'';
100.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године - ЈП
''Пословни простор Врачар'';
80.000,00 динара - Нематеријална имовина- распоређени приход од закупа из 2014. године ЈП ''Пословни простор Врачар''.
Члан 11.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000,00 динара. Одлуку о
употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Ознака: П2.01-2
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Члан 12.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.058.869,00 динара 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/председница
градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 13.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице
Управе градске општине Врачар 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.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог члана не може бити већи од износа
разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом 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).
Члан 14.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене 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, доноси председник/председница градске општине Врачар на
предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из
осталих извора могу мењати без ограничења.
Члан 15.
Корисници средстава буџета Градске 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.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само
за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Члан 16.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до
висине издатака који су планирани овом Одлуком.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. 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), може преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност надлежног извршног органа локалне власти.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком
или су у супротности са Законом 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), не могу се извршавати на
терет буџета.
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Изузетно, од става 1. и 3. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе
у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава
буџета Градске општине Врачар у 2014. и 2015. години.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2014. години и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 17.
Функционер/функционерка 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/функционерка 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 18.
Распоред и коришћење средстава утврђених Одлуком о буџету Градске општине Врачар за
2014. годину вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који
доноси функционер/функционерка тог буџетског корисника, у року од 10 дана од почетка примене
ове Одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по
ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом и по изворима
финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје председник/
председница градске општине Врачар.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у
складу са Законом.
Члан 19.
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.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
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 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала.
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Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који
регулишу јавне набавке.
За јавну набавку изнад износа средстава од 1.500.000,00 динара, наручилац захтева
банкарску гаранцију у поступку јавне набавке.

Члан 23.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице овлашћено за управљање
ликвидним средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар и
заменик/заменица председника градске општине Врачар, када је председник/председница спречен
да обавља своју дужност и када је одсутан.
Члан 24.
Председник/председница градске општине Врачар је одговоран, у смислу Закона о
буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима
и примањима и расходима и издацима.
Члан 25.
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/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове Одлуке са
тим изменама, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 26.
Распоред и коришћење средстава појединачним актима врши председник/председница
Градске општине Врачар, на основу предлога начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар или надлежне комисије, на следећим апропријацијама:
У оквиру функције 160 – Опште услуге које нису класификоване на другом месту,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге позиција 1; економска класификација 465
- Текуће дотације и трансфери позиције 1 и 2; економска класификација 472 - Накнаде из буџета
позиције 1, 4 и 6; економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама позиција 1.
Члан 27.
Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. 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), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се
орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси председник/
председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Члан 28.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за
извршење буџета градске општине Врачар за 2014. годину.
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Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар,
на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до краја фискалне
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у тој години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар.

Члан 30.
Примљени депозити у 2013. години враћаће се у 2014. години са истог рачуна на који су и
примљени.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда'', а примењиваће се од 01.07.2014. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-50/2014-VIII/1 - 26. јун 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
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