
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР          
 

                 НАЦРТ 
 

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 
 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
                                                   Обрађивач:  Одељење за буџет, привреду и 
                  друштвене делатности 

         Предлагач:   Веће градске општине 
         Разматра:    Скупштина градске општине 

 
 
 

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној ________2016. године, на 
основу члана 43. став 1. и члана 63. 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, 108/13, 142/14,  
68/15-др.закон и 103/15), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 17. став 1. тачка 2) Статута 
градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 57/15 – пречишћен текст), донела  
 
 
 

ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2016. годину ("Службени лист града 
Београда", број 93/15), у даљем тексту: Одлука, мења се тако што се члан 3. мења  и гласи: 

 
''Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски 

суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2016. 
годину утврђени су у следећим износима, и то: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознака: К2.01-2 Страна 1 од 20 

 



 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у 
динарима 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 339.283.248,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему : 339.283.248,00 

- буџетска средства 339.150.981,00 

- сопствени приходи  
- донације 24.000,00 

-трансфери 108.267,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 424.031.523,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 405.031.523,00 

- текући буџетски расходи 404.899.256,00 

- расходи из сопствених прихода  
- донације 24.000,00 

-трансфери 108.267,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 19.000.000,00 

- текући буџетски издаци 19.000.000,00 

- издаци из сопствених прихода  
- донације  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -84.748.275,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика)  

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -84.748.275,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања  
Неутрошена средства из претходних година 84.748.275,00 

Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине  
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 84.748.275,00 
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ОПИС Економска 
класификација Износ у динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  339.283.248,00 

1. Порески приходи 71 266.000.682,00 

1.1. Порез на зараде 711 170.828.184,00 

1.2 Самодопринос 711180  
1.3. Порез на имовину 713 79.065.284,00 

1.4. Остали порески приходи 711,713 16.107.214,00 

2. Непорески приходи, у чему : 74 73.150.299,00 

- разни приходи 714,716,741,742,743, 
745 32.282.692,00 

- приходи од давања у закуп објеката 742 40.867.607,00 

3. Донације 744 24.000,00 

4. Трансфери 733 108.267,00 

5. Меморандумске ставке 772  
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  424.031.523,00 

1. Текући расходи 4 404.204.564,00 

1.1. Расходи за запослене 41 188.955.416,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 112.162.135,00 

1.3. Отплата камата 44 84.369,00 

1.4. Субвенције 45  
1.5. Социјална заштита из буџета 47 6.842.163,00 

1.6. Остали расходи 48 58.909.506,00 

1.7. Резерве 49 1.925.000,00 

2. Трансфери 46 35.325.975,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 19.826.959,00 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
6211) 62  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   
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  
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: 3 84.748.275,00 

72.019.077,00 динара-извор финансирања 13 
12.729.198,00 динара-извор финансирања 15 
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Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2016. годину 
утврђени су у следећим износима, и то: 

 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА  
Извор 
фин. Е.К. ВРСТА ПРИХОДА ПЛАН I-XII 2016. 

1. 2. 3. 4. 
01 711 Порез на зараде 170.828.184,00 

01 711 Порез на приходе од самосталних делатности 7.200.000,00 

01 713 Порез на имовину 79.065.284,00 

01 713 Порез на пренос апсолутних права 8.907.214,00 

01 714,716,741 Локалне комуналне таксе 3.272.692,00 

07 733 Текући наменски трансфери од Републике у 2016. 
години 95.794,00 

07 733 Текући наменски трансфери од Града у 2016. години 12.473,00 

01 741 Камате 11.000.000,00 

01 742 Општинске административне таксе 3.100.000,00 

01 742 Приходи које својом делатношћу остварују општински 
органи 500.000,00 

01 742 Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа општина 10.900.000,00 

01 743 Приходи од новчаних казни 1.000.000,00 

01 743 Приходи од мандатних казни 10.000,00 

08 744 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица (донације) у корист нивоа општина  у 
2016. години 

24.000,00 

01 745 Остали приходи у корист нивоа општина 2.500.000,00 

01  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 298.283.374,00 

07,08  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 132.267,00 

  I  УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 298.415.641,00 
01 742 Приходи од давања у закуп објеката 40.867.607,00 

  II  УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ 40.867.607,00 
09 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 

10,12 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) 339.283.248,00 

15 321 Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и 
Републике из 2015. и ранијих година 10.461.117,00 

15 321 
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од 
физичких и правних лица (донације) из 2015. и 
ранијих година 

2.268.081,00 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа 
из 2015. године 42.320.463,00 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа 
из 2014. и ранијих година 7.117.759,00 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног 
суфицита  из 2015. године 14.766.171,00 

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног 
суфицита  из 2014. године 7.814.684,00 

  V  УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 84.748.275,00 

  
У К У П Н И   П Р И Х О Д И  И  П Р И М А Њ А 
(IV+V) 424.031.523,00 
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 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ    

Е.К. ОПИС 
УКУПАН 

ОКВИР I-XII 
2016. ГОДИНЕ 

СРЕДСТВА ИЗ 
ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА I-XII 
2016. ГОДИНЕ 

УКУПНИ 
РАСХОДИ I-XII 
2016. ГОДИНЕ 

1 2 3 4 5(3+4) 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 188.955.416,00  188.955.416,00 

411 Плате и додаци запослених 146.128.581,00  146.128.581,00 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 26.001.781,00  26.001.781,00 

413 Накнаде у натури 600.000,00  600.000,00 
414 Социјална давања запосленима 8.524.475,00  8.524.475,00 
415 Накнаде за запослене 5.614.280,00  5.614.280,00 

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 2.086.299,00  2.086.299,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 65.918.385,00 46.243.750,00 112.162.135,00 

421 Стални трошкови 27.507.041,00 1.601.374,00 29.108.415,00 
422 Трошкови путовања 336.880,00 20.849,00 357.729,00 
423 Услуге по уговору 29.127.464,00 10.373.584,00 39.501.048,00 
424 Специјализоване услуге 1.797.000,00 7.437.266,00 9.234.266,00 

425 Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјал) 3.484.000,00 26.762.508,00 30.246.508,00 

426 Материјал 3.666.000,00 48.169,00 3.714.169,00 

44 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 84.369,00  84.369,00 

441 Отплата домаћих камата 8.239,00  8.239,00 
444 Пратећи трошкови задуживања 76.130,00  76.130,00 

46 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 33.084.852,00 2.241.123,00 35.325.975,00 

463 Трансфери осталим нивоима 
власти 4.200.638,00 641.123,00 4.841.761,00 

465 Остале текуће дотације и 
трансфери 28.884.214,00 1.600.000,00 30.484.214,00 

47 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 4.645.000,00 2.197.163,00 6.842.163,00 

472 Накнаде из буџета 4.645.000,00 2.197.163,00 6.842.163,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 25.537.959,00 33.371.547,00 58.909.506,00 

481 Дотације невладиним 
организацијама 3.177.323,00 2.100.000,00 5.277.323,00 

481 Дотације политичким странкама 279.301,00 158.657,00 437.958,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне и 
ПДВ 16.626.529,00 23.222.299,00 39.848.828,00 

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 5.454.806,00  5.454.806,00 

485 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државног 
органа  7.890.591,00 7.890.591,00 

49 РЕЗЕРВЕ 1.925.000,00  1.925.000,00 

499 Стална резерва 200.000,00  200.000,00 
499 Текућа резерва 1.725.000,00  1.725.000,00 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 19.000.000,00 826.959,00 19.826.959,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 19.000.000,00 826.959,00 19.826.959,00 
512 Машине и опрема 19.000.000,00 826.959,00 19.826.959,00 
515 Нематеријална имовина    

 У К У П Н О 339.150.981,00 84.880.542,00 424.031.523,00 
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Члан 2. 
 
 

Члан 4. мења се и гласи: 
 
''Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 84.748.275,00 динара, 

биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.'' 
 
 
 

Члан 3. 
 
 

Члан 5. мења се и гласи: 
 
''Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се 

према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, 
функционалном, економском  и класификацијом према изворима финансирања, на следеће 
кориснике: 
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Члан 4. 
 
 

Члан 6. мења се и гласи: 
 
 ''Програми, програмске активности и пројекти имају следеће циљеве, индикаторе и 
вредности: 
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Члан 5. 

 
 

После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи: 
 
''Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину увећан је за 

средства трансфера и донација, у укупном износу од 132.267,00 динара, и то: 
 

• Текуће наменске трансфере од Републике у 2016. години  у износу од 95.794,00 динара; 
• Текуће наменске трансфере од Града у 2016. години у износу од 12.473,00 динара и 
• Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа 

општина у 2016. години, у износу од 24.000,00 динара. 
 
 

Члан 6. 
 
 

Члан 8. мења се и гласи: 
         

''Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је за: 
 

• Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2015. и ранијих година у 
износу од 10.461.117,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из 
2015. и ранијих година у износу од 2.268.081,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2015. године у износу од 
42.320.463,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2014. и ранијих година у износу од 
7.117.759,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2015. године у износу од 
14.766.171,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2014. године у износу од 
7.814.684,00 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 7. 
 
 
После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи: 
 
''Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину повећава се за:  
 

o Пренета неутрошена средства суфицита из 2015. године у износу од 14.766.171,00 динара, и 
то: 
 

• 158.657,00 динара – Дотације политичким странкама - распоређени суфицит из 2015. 
године; 

• 281.217,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 1, глава1; 

• 206.910,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 2, глава 1; 
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• 651.685,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 

- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 3, глава 1; 
• 1.339.702,00 динара - Стални трошкови - енергетске услуге - распоређени суфицит из 2015. 

године; 
• 900.000,00 динара - Услуге по уговору - електронска правна база и ангажовање екстерне 

ревизије - распоређени суфицит из 2015. године; 
• 1.751.000,00 динара - Услуге по уговору - привремени и повремени послови - распоређени 

суфицит из 2015. године; 
• 215.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 

- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 
• 1.600.000,00 динара - Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска 

општина Врачар - за НУ ''Божидар Аџија'' у ликвидацији - по споразуму - распоређени 
суфицит из 2015. године; 

• 347.000,00 динара - Специјализоване услуге - за спровођење културних и образовних 
програма и пројеката намењених младима - распоређени суфицит из 2015. године; 

• 4.000.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног 
органа - распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 

• 1.000.000,00 динара - Накнаде из буџета - дечја седишта - распоређени суфицит из 2015. 
године; 

• 2.315.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног 
органа - распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 2. 

 
o Пренета неутрошена средства суфицита из 2014. године у износу од 448.779,00 динара, и 

то: 
 

• 220.779,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 

• 228.000,00 динара - Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у кући за 
здравствено и материјално угрожена стара лица'' - распоређени суфицит из 2014. године 
 
Поред напред наведених средстава, извршена је прерасподела у износу од 1.272.000,00 

динара, тако што су смањене две позиције, и то за: 
 

• 1.000.000,00 динара - Услуге по уговору - распоређени суфицит из 2014. године за 
побољшање услова живота и информисање грађана Врачара; 

• 272.000,00 динара - Услуге по уговору - наставак реализације пројекта ''Приче са Врачара'' - 
распоређени суфицит из 2014. године; 

 
а за наведени износ увећана позиција Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у 
кући за здравствено и материјално угрожена стара лица'' - распоређени суфицит из 2014. године. 

 
o Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2015. године у износу од 13.238.238,00 

динара, и то:  
 

• 13.238.238,00 динара - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. године. 
 
Поред напред наведених средстава, извршена је прерасподела у износу од 9.984.061,00 

динара, тако што су смањене четири позиције, и то за: 
 

• 6.134.421,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 
2015. године; 

• 2.000.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - активности усмерене на побољшање 
живота грађана Врачара - распоређени приход од закупа из 2015. године; 
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• 1.600.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 

2015. године; 
• 249.640,00 динара - Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2015. године 

– ЈП ''Пословни простор Врачар'' 
 
а за наведени износ увећана позиција - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. 
године. 

 
 
o Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2014. и ранијих година у износу од 

403.799,00 динара за Машине и опрему. 
 
o Пренета неутрошена средства наменских трансфера и донација из 2015. и ранијих година, у 

износу од 642.479,00 динара, за намене за које су и добијена, и то: 
 

• 474.724,00 динара – Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и 
комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из 2015. и ранијих година; 

• 98.099,00 динара - Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта 
''еШКОЛА''; 

• 1.160,00 динара - Машине и опрема - текући добровољни трансфери (донације) у 2015. 
години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда; 

• 67.127,00 динара - Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) 
из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на 
Врачару и одржавања школских објеката; 

• 1.369,00 динара - Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери 
(донације) из ранијих година за побољшање квалитета образовања на територији општине 
Врачар и награђивање ученика који показују успех и резултате у образовном раду.'' 
 
 
                                                           Члан 8. 
 
 
Члан 9. мења се и гласи: 
 
''Приходи од закупа ће се користити у складу са Законом о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени 
дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн.), за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то: 
 

• 3.000.000,00  динара - Машине и опрема, Функција 410, Програмска активност 0602-0001 - 
распоређени приход од закупа из 2016. године; 

• 1.850.000,00  динара – Текуће поправке и одржавање,Функција 410, Пројекат 2002-1007 - 
распоређени приход од закупа из 2016. године; 

• 16.000.000,00  динара - Машине и опрема, Функција 410, Пројекат 2002-1007 - распоређени 
приход од закупа из 2016. године; 

• 5.000.000,00  динара - Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска 
општина Врачар, Функција 411, Пројекат 0602-1003 - распоређени приход од закупа из 
2016. године; 

• 2.794.638,00  динара - Трансфери основним школама, Функција 160, Пројекат 2002-1002 - 
распоређени приход од закупа из 2016. године; 

• 1.634.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање, ЈП ''Пословни простор Врачар'', 
Програмска активност 0602-0001 - распоређени приход од закупа из 2016. године; 

• 10.588.969,00 динара – ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину, ЈП ''Пословни 
простор Врачар'', Програмска активност 0602-0001 - распоређени приход од закупа из 2016. 
године.'' 
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     Члан 9. 
 
 
Члан 11. мења се и гласи: 
 
''У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.725.000,00 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 10. 
       

 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Београда''. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ознака: К2.01-2 Страна 11 од 20 

 



 
 

 
   O б р а з л о ж е њ е 
 
 

Чланом 63. 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, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне 
власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и 
издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу. 

 
Чланом 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, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. 

 
Чланом 30. 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, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује 
одлуком о буџету локалне власти. 
   

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07 и 83/14-др.закон), прописано је да Скупштина општине доноси буџет и 
завршни рачун општине.  
 

Чланом 17. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар (''Службени лист града 
Београда'', број 57/15 – пречишћен текст), прописано је да Скупштина градске општине доноси 
буџет и завршни рачун буџета Општине. 
 

Чланом 32. став 2. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
утврђено је да надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти 
предлог одлуке о буџету локалне власти. Чланом 42. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др.закон), прописано је да су извршни органи 
општине председник општине и општинско веће, а чланом 46. став 1. тачка 1. истог Закона 
прописано је да општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси 
скупштина. Ребаланс буџета локалне власти доноси се по истим прописима као и сам буџет. 

 
 Чланом 45. став 2. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да се одлуке о буџетима локалне власти објављују у службеним гласилима локалне 
власти. 
 

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету 
локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са 
нацртом одлуке о буџету. 

 
Чланом 66. став 2. Статута градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 

57/15 – пречишћен текст), прописано је 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."  

 
 
 

 

Ознака: К2.01-2 Страна 12 од 20 

 



 
 

Чланом 112. 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, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), 
прописано је да ће се одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењивати 
поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од 
доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.  
 

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години (''Службени лист 
града Београда'', број 81/15), Градској општини Врачар одређен је следећи обим средстава:  

 
• 298.283.374,00 динара – класичан оквир 
• 40.867.607,00 динара – наменски оквир 

339.150.981,00 динара 
          

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 23.12.2015. донела Одлуку о 
буџету градске општине Врачар за 2016. годину (''Службени лист града Београда'', број 93/15), а у 
складу са Одлуком o обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години 
(''Службени лист града Београда'', број 81/15). 
 

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 извршавање 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, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15). 

 
У току 2016. године оквир за потрошњу ће се увећавати за наменска средства која Град или 

Република пренесу Општини за конкретне намене, као и за средства која Општина оствари по 
основу донација и текућих трансфера од физичких и правних лица, а која се могу користити за 
намене предвиђене уговором о донацији. 

 
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је у складу 

са чланом 7. Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2016. годину за:  
 

• Текуће наменске трансфере од Републике у 2016. години  у износу од 95.794,00 динара; 
• Текуће наменске трансфере од Града у 2016. години у износу од 12.473,00 динара и 
• Текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица (донације) у корист нивоа 

општина у 2016. години, у износу од 24.000,00 динара. 
 
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину, увећан је за: 
 

• Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2015. и ранијих година у 
износу од 10.461.117,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из 
2015. и ранијих година у износу од 2.268.081,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2015. године у износу од 
42.320.463,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2014. и ранијих година у износу од 
7.117.759,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2015. године у износу од 
14.766.171,00 динара; 

• Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2014. године у износу од 
7.814.684,00 динара. 
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 23.12.2015. донела Одлуку о 

буџету градске општине Врачар за 2016. годину (''Службени лист града Београда'', број 93/15), 
којом је извршен распоред дела суфицита и наменски добијених средстава из 2015. и ранијих 
година у укупном износу од 55.248.809,00 динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске 
општине Врачар за 2015. годину утврђен је суфицит. Поред већ распоређених средстава,  Одлуком 
о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2016. годину, распоређују се средстава у износу од 
29.499.466,00 динара, што укупно са већ пренетим и распоређеним средствима износи 
84.748.275,00 динара. 

 
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2016. годину повећава се за:  

 
o Пренета неутрошена средства суфицита из 2015. године у износу од 14.766.171,00 динара, и 

то: 
 

• 158.657,00 динара – Дотације политичким странкама - распоређени суфицит из 2015. 
године; 

• 281.217,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 1, глава1; 

• 206.910,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 2, глава 1; 

• 651.685,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 3, глава 1; 

• 1.339.702,00 динара - Стални трошкови - енергетске услуге - распоређени суфицит из 2015. 
године; 

• 900.000,00 динара - Услуге по уговору - електронска правна база и ангажовање екстерне 
ревизије - распоређени суфицит из 2015. године; 

• 1.751.000,00 динара - Услуге по уговору - привремени и повремени послови - распоређени 
суфицит из 2015. године; 

• 215.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 

• 1.600.000,00 динара - Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска 
општина Врачар - за НУ ''Божидар Аџија'' у ликвидацији - по споразуму - распоређени 
суфицит из 2015. године; 

• 347.000,00 динара - Специјализоване услуге - за спровођење културних и образовних 
програма и пројеката намењених младима - распоређени суфицит из 2015. године; 

• 4.000.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног 
органа - распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 

• 1.000.000,00 динара - Накнаде из буџета - дечја седишта - распоређени суфицит из 2015. 
године; 

• 2.315.000,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног 
органа - распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 2. 

 
o Пренета неутрошена средства суфицита из 2014. године у износу од 448.779,00 динара, и 

то: 
 

• 220.779,00 динара - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 
- распоређени суфицит из 2015. године за раздео 6, глава 1; 

• 228.000,00 динара - Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у кући за 
здравствено и материјално угрожена стара лица'' - распоређени суфицит из 2014. године 
 
Поред напред наведених средстава, извршена је прерасподела у износу од 1.272.000,00 

динара, тако што су смањене две позиције, и то за: 
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• 1.000.000,00 динара - Услуге по уговору - распоређени суфицит из 2014. године за 

побољшање услова живота и информисање грађана Врачара; 
• 272.000,00 динара - Услуге по уговору - наставак реализације пројекта ''Приче са Врачара'' - 

распоређени суфицит из 2014. године; 
 
а за наведени износ увећана позиција Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у 
кући за здравствено и материјално угрожена стара лица'' - распоређени суфицит из 2014. године. 

 
o Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2015. године у износу од 13.238.238,00 

динара, и то:  
 

• 13.238.238,00 динара - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. године. 
 
Поред напред наведених средстава, извршена је прерасподела у износу од 9.984.061,00 

динара, тако што су смањене четири позиције, и то за: 
 

• 6.134.421,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 
2015. године; 

• 2.000.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - активности усмерене на побољшање 
живота грађана Врачара - распоређени приход од закупа из 2015. године; 

• 1.600.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 
2015. године; 

• 249.640,00 динара - Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2015. године 
– ЈП ''Пословни простор Врачар'' 

 
а за наведени износ увећана позиција - ПДВ на закуп - распоређени приход од закупа из 2015. 
године. 

 
 
o Пренета неутрошена средства прихода од закупа из 2014. и ранијих година у износу од 

403.799,00 динара за Машине и опрему. 
 
o Пренета неутрошена средства наменских трансфера и донација из 2015. и ранијих година, у 

износу од 642.479,00 динара, за намене за које су и добијена, и то: 
 

• 474.724,00 динара – Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и 
комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из 2015. и ранијих година; 

• 98.099,00 динара - Услуге по уговору - пренети трансфер од Града за реализацију пројекта 
''еШКОЛА''; 

• 1.160,00 динара - Машине и опрема - текући добровољни трансфери (донације) у 2015. 
години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији града Београда; 

• 67.127,00 динара - Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер (донација) 
из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на 
Врачару и одржавања школских објеката; 

• 1.369,00 динара - Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери 
(донације) из ранијих година за побољшање квалитета образовања на територији општине 
Врачар и награђивање ученика који показују успех и резултате у образовном раду.'' 
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Чланом 61, став 7. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15),  
прописано је да директни корисник буџетских средстава уз одобрење локалног органа управе 
надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног 
расхoда и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5% вредности 
апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.  

 
Самосталним чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 142/14), прописано је да се у 2015. и 2016. години 
преусмеравање апропријације може вршити у износу до 10% вредности апропријације чија се 
средства умањују.  

   
По захтевима Службе за финансијске и заједничке послове, а на основу Решења 

председника Градске општине Врачар, било је следеће преусмеравање апропријација: 
 

Р
Б ДАТУМ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС СА ПОЗИЦИЈЕ НА ПОЗИЦИЈУ 

1 17.02.2016. 920-54/2016-
VIII 

Исплата 
боловања 50.000,00 

р3/г1/ф111/ек411/060
2-0001- Плате, 

додаци и накнаде 
запослених 

(42.408,00) и 
р3/г1/ф111/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца (7.592,00) 

р3/г1/ф111/ек414/0602-0001-
Социјална давања 

запосленима (50.000,00) 

2 24.02.2016. 920-71/2016-
VIII 

Плаћање 
услуга по 
уговору 

225.000,00 

р6/г1/ф410/ek411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(190.840,00) и 
р6/г1/ф410/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(34.160,00) 

р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-
Услуге по уговору 

(225.000,00) 

3 25.02.2016. 920-73/2016-
VIII 

Социјална 
давања 

запосленима 
110.000,00 

р3/г1/ф111/ек411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(93.300,00) и 
р3/г1/ф111/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(16.700,00) 

р3/г1/ф111/ек414/0602-0001-
Социјална давања 

запосленима  (110.000,00) 

4 25.02.2016. 920-74/2016-
VIII 

Социјална 
давања 

запосленима 
175.000,00 

р1/г1/ф110/ек411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(148.430,00) и 
р1/г1/ф110/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(26.570,00) 

р1/г1/ф110/ек414/0602-0001-
Социјална давања 

запосленима (175.000,00) 

5 14.03.2016. 920-91/2016-
VIII 

Плаћање 
пореза, 

обавезних 
такси и казни 
ЈП "Пословни 

простор 
Врачар" 

227.227,00 

р6/г2/ф620/ек411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(192.729,00) и 
р6/г2/ф620/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(34.498,00) 

р6/г2/ф620/п2/ек482/0602-
0001-Порези, обавезне таксе 

и казне  (227.227,00) 

6 13.05.2016. 920-167/2016-
VIII 

Покривање 
износа 

принудне 
наплате 

100.000,00 
р6/г1/ф410/ек465/060
2-0001-Остале текуће 
дотације и трансфери 

р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
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7 01.06.2016. 920-185/2016-
VIII 

Покривање 
износа 

принудне 
наплате 

1.807.137,00 

р6/г1/ф410/ek411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(1.532.771,00) и 
р6/г1/ф410/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(274.366,00) 

р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

8 17.06.2016. 920-211/2016-
VIII 

Плаћање 
услуга по 
уговору 

301.235,00 
р6/г1/ф410/ek423/060

2-0006-Услуге по 
уговору 

р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-
Услуге по уговору 

9 28.06.2016. 920-230/2016-
VIII 

Покривање 
износа 

принудне 
наплате 

2.174.418,00 

р6/г1/ф410/ek411/060
2-0001-Плате, додаци 
и накнаде запослених 

(1.817.700,00) и 
р6/г1/ф410/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(356.718,00) 

р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

10 28.06.2016. 920-231/2016-
VIII 

Плаћање 
услуге 

организације 
фестивала 
''Роковник'' 

57.200,00 
р6/г1/ф410/ek423/060

2-0008-Услуге по 
уговору 

р6/г1/ф410/ek423/0602-0007-
Услуге по уговору 

11 07.07.2016. 920-247/2016-
VIII 

За исплату 
трошкова 
парничног 
поступка 

183.200,00 
р6/г1/ф411/ek423/060

1-0014-Услуге по 
уговору 

р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

12 08.08.2016. 920-404/2016-
VIII 

Исплата 
накнаде за 
члана Већа 

ГО Врачар за 
јул и август 

2016. године 

76.211,00 

р3/г1/ф111/ек411/060
2-0001- Плате, 

додаци и накнаде 
запослених 

(64.640,00) и 
р3/г1/ф111/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(11.571,00) 

р3/г1/ф111/ек423/0602-0001-
Услуге по уговору (76.211,00) 

13 22.08.2016. 920-276/2016-
VIII 

Исплата 
накнаде за 

вршење 
функције 

председника 
општине 

85.266,00 

р2/г1/ф111/ек411/060
2-0001- Плате, 

додаци и накнаде 
запослених 

(72.320,00) и 
р2/г1/ф111/ек412/060

2-0001-Социјални 
доприноси на терет 

послодавца 
(12.946,00) 

р2/г1/ф111/ек423/0602-0001-
Услуге по уговору (85.266,00) 

14 24.08.2016. 920-277/2016-
VIII 

Исплата 
трошкова 
поступка 
заштите 
права 

150.000,00 

р6/г1/ф411/п2/ek465/0
602-1003-Текуће 

дотације и трансфери 
за установе чији је 
оснивач Градска 

општина врачар - за 
НУ ''Божидар Аџија'' у 

ликвидацији 

р6/г1/ф410/ек482/0602-0001-
Порези, обавезне таксе и 

казне 
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Чланом 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,  68/15-др.закон и 103/15), прописано 
је у ставу 2. да се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које нису 
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне, а у ставу 4. да надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве.  

 
Чланом 11. став 2. Oдлуке о буџету Градске општине Врачар за 2016. годину (''Службени 

лист града Београда'', број 93/15), прописано је да одлуку о употреби средстава текуће буџетске 
резерве доноси председник/председница Градске општине Врачар на предлог начелника/ 
начелнице Управе градске општине Врачар. 

 
По захтевима Службе за финансијске и заједничке послове, а на основу појединачних 

Решења председника градске општине Врачар, ангажована су средства текуће буџетске резерве, 
која су планирана на апропријацији у оквиру Раздела 6, Глава 1, Функција 160, Програм 15, 
Програмска активност 0602-0001, Позиција 2, Економска класификација 499 – Текућа резерва. 

 
Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2016. године, дат 

је у следећој табели: 
 

Текућа буџетска резерва 
 

РБ ДАТУМ РЕШЕЊЕ ОПИС ИЗНОС 
Раздео/глава/функција/ 

позиција/економска 
класификација/програм, 
програмска активност, 

пројекат 

  01.01.2016. 

  

Одлука о буџету Градске општине 
Врачар за 2016. годину (''Службени 
лист града Београда'', број 93/15) 

8.120.000,00 р6/г1/ф160/п2/ек499/0602-0001-
Текућа резерва 

1 18.02.2016. 920-57/2016-
VIII 

Плаћање услуге ресертификације 
QMS-a и обуке интерних 
проверивача 

210.000,00 р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-
Услуге по уговору 

2 06.04.2016. 920-127/2016-
VIII 

Плаћање продужења лиценце за 
антивирус програм 270.240,00 р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-

Услуге по уговору 

3 13.04.2016. 920-135/2016-
VIII Плаћање обавеза по основу ПДВ-а 2.550.333,00 р6/г2/ф620/п2/ек482/0602-0001-

Порези, обавезне таксе и казне 

4 19.04.2016. 920-139/2016-
VIII 

Плаћање превоза ученика ОШ 
''Светозар Марковић'' 600.000,00 

р6/г1/ф160/ек463/2002-1003-
Текући трансфери - Превоз 
ученика 

5 10.05.2016. 920-163/2016-
VIII 

Покривање износа принудне 
наплате 540.051,00 

р6/г1/ф160/ек483/0602-0001-
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

6 17.06.2016. 920-212/2016-
VIII Плаћање услуга по уговору 200.000,00 р6/г1/ф410/ек423/0602-0001-

Услуге по уговору 

7 20.06.2016. 920-214/2016-
VIII 

За реализацију пројекта ''Помоћ и 
нега у кући за здравствено и 
материјално угрожена стара лица'' 

773.796,00 

р6/г1/ф160/п3/ек423/0901-1001-
Услуге по уговору - За 
реализацију пројекта ''Помоћ и 
нега у кући за здравствено и 
материјално угрожена стара 
лица'' 

8 07.07.2016. 920-248/2016-
VIII 

За плаћање накнаде за 
објављивање прописа и других 
аката у Службеном листу града 
Београда за 2015. годину 

1.250.580,00 р6/г1/ф410/ек423/0602-0006-
Услуге по уговору 
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С обзиром на ситуацију да обавезе по разним основама доспевају за плаћање, као и да је 
рачун ЈП ''Пословни простор Врачар'' у блокади због приспелих, а неизвршених обавеза по основу 
ПДВ-а на закуп, неопходно је да Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. 
годину ступи на снагу даном доношења, а у циљу што бржег превазилажења наведених проблема. 
 

У складу са Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2016. 
годину саставни део образложења су следеће табеле: 
 

• Табелa 1 – број запослених и планирана маса средстава за плате у 2016. години  
• Табела 2 – број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских 

класификација у 2016. години (бланко) 
• Табела 3 – Планирана средства на економској класификацији 465 у 2016. години  
• Табела 4 – Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години  
• Табела 5 – Планирана средства на економској класификацији 416 у 2016. години  
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Вршилац дужности начелника Управе градске општине Врачар, на основу члана 39. став 2. 
тачка 1) Статута градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 57/15 – 
пречишћен текст), предлаже Већу градске општине Врачар, да на основу члана 32. став 2. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15), члана 46. став 1. тачка 1) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др.закон) и 
члана 34. став 1. тачка 1) Статута градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 
57/15 – пречишћен текст), размотри Нацрт одлуке о првом ребалансу буџета Градске општине 
Врачар за 2016. годину, утврди Предлог и упути га Скупштини градске општине на разматрање и 
доношење, у предложеном тексту. 
 
 
 
 
Београд, 31.08.2016. године                    ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
 
Обрадила:                                                                                                                                                                                                                                                                    
Милица Ђокић                                                                                     Гордана Баста 
Шеф одсека за трезор Одељења за буџет, 
привреду и друштвене делатности 
 
_____________________________ 
                                                                                                                    
 
Контрола: 
Даница Милин 
Заменица начелника Одељења за буџет, 
привреду и друштвене делатности 
 
______________________________ 
 
             
 
 
Владан Алимпијевић 
Начелник Одељења за буџет,  
привреду и друштвене делатности 
 
______________________________ 
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