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Драги суграђани, 

Представљамо вам грађански буџет Градске општине Врачар за 2020. годину 

где на једном месту, јасно и прегледно, можете видети на који ће се начин и за 

које пројекте трошити новац. У овом документу ће на једноставан и сликовит 

начин бити приказани најважнији планирани приходи и расходи општине.  

Дана 15.03.2020. године ступило је на снагу ванредно стање на територији 

Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, те је, у 

складу са инструкцијама Министарства финансија и Секретаријата за 

финансије града Београда, Градска општина Врачар извршила ребаланс 

буџета за 2020. годину. 

Наша жеља је да са вама остваримо транспарентност, родну перспективност и 

партиципативност, текућег и будућих буџета општине, као и да предузмемо све 

неопходне мере како би сви заједно успешно пребродили кризу изазвану 

појавом вируса КОВИД-19. 

Ваши предлози и идеје ће бити снажан покретач наших активности, па вас 

позивам да активно учествујете у припреми буџета путем анкета, јавних 

расправа и трибина, како би на најбољи начин искористили буџетска средства 

за добробит свих грађана и грађанки Врачара.  

Цењени суграђани, једино заједничким снагама можемо побољшати квалитет 

живота на Врачару и радити на унапређењу наше општине. 

 

 
 

 

 

 

Проф. др Милан А. Недељковић 
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РАСХОДИ ПРИХОДИ 

Одлука о буџету је акт којим се процењују 
приходи и расходи за једну или три године, а 
доноси га скупштина општине.Градска општина 
Врачар годинама остварује веће приходе од 
расхода и тај суфицит преноси у следећу годину, 

Услед кризе изазване појавом вируса КОВИД-19, 
Одлуком о изменама Одлуке о обиму средстава за 
вршење послова Града и градских општина и 
одређивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама у 2020. години, 
Градској општини Врачар је утврђен обим у износу 
од 375.885.293 динара; што је за 93.971.323 
динара мање од основног обима, односно за 20%  

Одлука о буџету се објављује у ''Службеном листу 
града Београда'‘ – www.sllistbeograd.rs и на 
званичном сајту општине - www.vracar.rs 



ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС 

Порез на зараде 198.431.323 

Порез на приходе од самосталних 

делатности 
9.000.000 

Порез на имовину 117.400.000 

Порез на пренос апсолутних права 13.953.970 

Локалне комуналне таксе и 

Општинске административне таксе 
12.000.000 

Камате и Приходи од новчаних казни  2.800.000 

Приходи од продаје добара и услуга 

од стране тржишних организација у 

корист нивоа општина 
3.000.000 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта и накнаде за коришћење 

јавних површина 
15.000.000 

Остали приходи у корист нивоа 

општина и меморандумске ставке 
4.300.000 

Текући приходи од трансфера и 

донација 
26.141 

Укупна пренета средства 174.704.438 

УКУПНО 550.615.872 

Најзначајни приход је порез на зараде, који 
се дели између општине и града. Од укупно 

остварених прихода од пореза на зараде 
који грађани уплате на територији Градске 
општине Врачар 9,01% добија општина, а 

90,99% добија град Београд. 

Други по значају је приход од пореза на 
имовину, који се такође дели између општине 

и града у односу 8,30% општини, а 91,70% 
граду Београду. 

Порез на 
зараде  

36% 

Порез на 
приходе од 

самосталних 
делатности  

1,8% 

Порез на 
пренос 

апсолутних 
права  

2% 

Камате и 
Приходи од 

новчаних казни  
0,1% 

Порез на 
имовину  

21% 

Локалне 
комуналне 

таксе и 
Општинске 

административ
не таксе 

2% 

Приходи од 
продаје добара 

и услуга од 
стране 

тржишних 
организација у 
корист нивоа 

општина  
1% 

Укупна пренета 
средства  

32% 

Накнада за 
уређивање 

грађевинског 
земљишта и 
накнаде за 
коришћење 

јавних 
површина  

3% 

Остали приходи 
у корист нивоа 

општина и 
меморандумск

е ставке  
1% 

Текући приходи 
од трансфера и 

донација  
0,1% 



 Расходи и издаци Градске општине Врачар 

се могу посматрати по организационој, 

економској, функционалној и програмској 

класификацији, што омогућава 

транспарентност и висок степен контроле. 

 

Скупштина градске општине 29.224.526 

Председник градске општине 3.780.727 

Веће градске општине 19.670.521 

Локални омбудсман 2.487.594 

Управа градске општине 495.452.504 

УКУПНО 550.615.872 

Огранизациона класификација 

приказује директне кориснике који се 

финансирају из буџета, и то: 



Расходи за запослене 215.166.434 

Коришћење услуга и роба 156.523.214 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
33.235.428 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
5.124.871 

Остали расходи 17.204.748 

Резерве 5.387.930 

Основна средства 117.973.247 

УКУПНО 550.615.872 

Расходи за 
запослене  

39% 

Накнаде за 
социјалну 
заштиту из 

буџета  
1% 

Коришћење 
услуга и роба  

29% 

Трансфери 
осталим 

нивоима власти  
6% 

Основна 
средства  

21% 

Остали расходи  
3% 

Резерве  
1% 



 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 52.675.774 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ 410.570.179 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 15.660.000 

RАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 14.115.618 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 36.294.631 

ОБРАЗОВАЊЕ 5.960.607 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.339.063 

УРБАНИЗАМ 9.000.000 

УКУПНО 550.615.872 

Градска општина Врачар сваке године реасписује конкурсе 
за финансирање и суфинансирање пројеката из наведених 

области, у складу са надлежностима. 

Конкурс 
за НВО 

Конкурс 
за 

културу 

Конкурс 
за спорт 

 Законом је предвиђено постојање 17 програма, али 
градска општина нема надлежности као јединица 

локалне самоуправе (као град Београд). Из тог 
разлога постоје законска ограничења и општина није у 
могућности да финансира програме који нису у њеној 

надлежности. 

ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

10% 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 

САМУПРАВЕ 
74% 

РАЗВОЈ 
СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ  
3% 

RАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
И 

ИНФОРМИСАЊА 
2% 

СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
7% 

ОБРАЗОВАЊЕ  
1% 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

1% 

УРБАНИЗАМ  
2% 
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Канцеларија за 
родну 

равноправност 

Унапређење родне 
равноправности на 

локалном нивоу 

Канцеларијаза  родну равноправност се бави питањима од значаја за 
оснаживање жена на локалном нивоу, са посебним освртом на борбу 

против насиља у породици, јачање женског предузетништва... 

Врачарски 
гласник 

Информисање грађана 
Врачара о значају родне 
равноправности, као и 

активностима од значаја 
за живот и развој 

локалне заједнице 

Обрађивање тема у вези са родном равноправношћу  и осталим 
важним  областима  

Развој спорта и 
омладине 

Унапређење подршке 
локалним спортским 

организацијама преко 
којих се остварује јавни 

интерес у области 
спорта 

Промоција спорта међу женском популацијом кроз бесплатне термине 
за рекреативно бављење спортом 

• Приликом израде Одлуке о буџету дефинисани су родно одговорни циљеви и одговарајући 

показатељи, који адекватно мере допринос унапређења родне равноправности 









 
Градска општина Врачар је као иницијатор,  

прва која је усагласила своју одлуку са градском и 
омогућила власницима кућних љубимаца,  
паса и мачака, да приликом одласка  

у шалтер салу, услужни центар или писарницу  
могу да их поведу са собом под одређеним 
условима, а у циљу унапређења свакодневног 

живота грађана, добробити кућних љубимаца и 
промоције одговорног власништва  

У наведене просторије 
Општине се могу уводити 
безопасни, вакцинисани 

против беснила и обележени 
пси, који имају поводац 

Забрањено је увођење 
опасних паса 

У наведене просторије 
Општине се могу уводити 

мачке у одговарајућем 
транспортеру, обележене и 

вакцинисане против беснила 
и обележене у складу са 
законом којим се уређује 

ветеринарство 



Поштовани суграђани, захваљујемо се што сте издвојили време да се упознате са 

буџетом  Градске општине Врачар и надамо се да сте стекли јаснији увид у начин 

на који се прикупљају и троше буџетска средства.  

Врачар је једна од најмањих, али најнасељенијих београдских општина. Заједничким 

активностима грађана, општине и града доприноси се побољшању услова живота и 
привредном развоју. 

Сва права задржана у складу са Законом о ауторском и сродним правима 

Општина 

Грађани 

Школе Удружења 

Установе 


