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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 17. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда“, број 57/2015 – пречишћен текст), д о н е л а

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ
УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ
ГОДИНА
I – ДАЈЕ СЕ сагласност за закључивање одређених уговора који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година.
II – Сагласност за закључивање сваког појединачног уговора даје Веће Градске
општине Врачар.
III – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Београда“.
Образложење
Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 –
др. закон), у члану 54. став 1. прописано је да обавезе које преузимају директни, односно
индиректни корисници буџетских средстава и организације за обавезно социјално осигурање
морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години.
Такође, у ставу 6. истог члана прописано је да изузетно од става 1. наведеног члана,
корисници из тог става могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке
имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да
прибаве писану сагласност Министарства, локалног органа управе надлежног за финансије,
односно управног одбора организације за обавезно социјално осигурање за обавезе које ће
доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године.
Одредбама Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама предвиђено је да
корисници буџетских средстава морају закључивати уговоре о набавци добара, пружању
услуга или извођењу радова у складу са прописима који регулишу јавне набавке, односно да
ако уговор о јавној набавци траје више година, обавезе које ће доспевати у наредним
годинама морају бити уговорене у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
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Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2014),
предвиђено је да директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање могу преузимати
обавезе по уговору, који се због природе расхода, закључује на период дужи од 12 месеци,
односно чије обавезе доспевају на плаћање у три буџетске године, имајући у виду буџетске
циљеве и принципе утврђене законом којим се уређује буџетски систем, и то:
макроекономску стабилност, ниску инфлацију, економски развој, смањење финансијског
ризика, као и принцип ефикасности, економичности и ефективности.
Чланом 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Чланом 17. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града
Београда“, број 57/2015 – пречишћен текст), прописано је да Скупштина Градске општине
доноси прописе и друге опште акте у оквиру права и дужности Општине и даје аутентична
тумачења тих прописа и општих аката.
Чланом 34. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града
Београда“, број 57/2015 – пречишћен текст), прописано је да Веће Градске општине Врачар
предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина.
Чланом 66. став 1. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда“,
број 57/2015 – пречишћен текст) прописано је да се одлуке, други прописи и општи акти органа
Општине, пре ступања на снагу, објављују у „Службеном листу Града Београда“, а ставом 2.
истог члана Статута да акти који се објављују ступају на снагу осмог дана од дана објављивања,
осим ако, из нарочито оправданих разлога, који морају бити посебно образложени, није тим
актом предвиђено да раније ступе на снагу.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.
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