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Драги суграђани, 

Представљамо вам грађански буџет Градске општине Врачар за 2019. 

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.  

Наша жеља је да са вама остваримо транспарентност, родну 

перспективност и партиципативност, текућег и будућих буџета 

општине. 

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 



•Одлука о буџету је акт којим се процењују 
приходи и расходи за једну или три године, а 
доноси га скупштина општине. 

 

•Буџет је план прихода и расхода. Градска општина Врачар 
годинама остварује веће приходе од расхода и тај суфицит 
преноси у следећу годину, тако да нема потребе да се 
задужује на тржишту капитала. Расположиви буџет је реално 
планиран, уравнотежен, стабилан и износи 680.414.430 
динара, и то: 468.954.962 динара утврђених Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2019. години и 211.459.468 динара пренетих из 
ранијих година. Средства планирана у буџету се могу 
потрошити само ако се остваре приходи у довољном износу. 
Одлуком о буџету се успоставља равнотежа између расхода и 
издатака са једне стране и прихода и примања са друге 
стране. Поред наведеног, потребно је да постоји и правни 
основ за трошење средстава.  

 

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

РАСХОДИ ПРИХОДИ 



ПРИХОДИ 
ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС 

Порез на зараде 232.284.344 

Порез на приходе од самосталних 

делатности 
5.750.000 

Порез на имовину 144.420.618 

Порез на пренос апсолутних права 24.000.000 

Локалне комуналне таксе 19.000.000 

Камате 6.500.000 

Општинске административне таксе 4.000.000 

Приходи од продаје добара и услуга 

од стране тржишних организација у 

корист нивоа општина 
6.000.000 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
20.000.000 

Приходи од новчаних казни  1.500.000 

Остали приходи у корист нивоа 

општина 
5.000.000 

Меморандумске ставке 500.000 

Укупна пренета средства 211.459.468 

УКУПНО 680.414.430 

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 11,96% добија општина, а 

88,04% добија град Београд. 

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

и града у односу 10,90% општини, а 89,10% 
граду Београду. 

Порез на зараде 
34% 

Порез на приходе 
од самосталних 

делатности 
1% 

Порез на имовину 
21% 

Порез на пренос 
апсолутних права 

3% 

Локалне 
комуналне таксе 

3% 

Камате 
1% 

Општинске  
админ. таксе 

1% 

Приходи од 
продаје добара и 

услуга 1% 

Накнада за  
уређ. грађ. 
земљишта 

3% 

Приходи 
од 

новчаних 
казни  
0,3% 

Остали  
приходи  

1% 

Меморандумске 
ставке 
0,1% 

УКУПНА ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА 

31% 



РАСХОДИ 
 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 13.787.248 

Председник градске општине 2.941.035 

Веће градске општине 18.680.860 

Општинско правобранилаштво 11.884.538 

Заштитница грађана 2.891.690 

Управа градске општине 630.229.059 

УКУПНО 680.414.430 

Огранизациона класификација 

приказује директне кориснике који се 

финансирају из буџета, и то: 

Скупштина 
градске 
општине  

Председник 
градске 
општине  

Веће градске 
општине  

Општинско 
правобранила

штво  

Заштитница 
грађана  

Управа градске 
општине  

 



Економска класификација приказује на шта се троши новац из буџета, и то: 

Расходи за запослене 193.749.236 

Коришћење услуга и роба 193.605.916 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
100.457.425 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
8.008.000 

Остали расходи 16.209.776 

Резерве 15.100.000 

Основна средства 153.284.077 

УКУПНО 680.414.430 

РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

29% 

КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА 

28% 

ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ 
НИВОИМА 

ВЛАСТИ 
15% 

НАКНАДЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
1% 

ОСТАЛИ 
РАСХОДИ 

2% 

РЕЗЕРВЕ 
2% 

ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 

23% 



Програмска класификација приказује програме, програмске активности и пројекте,  

на које се троши новац из буџета, и то: 

Социјална заштита 24.790.000 

Опште јавне услуге 570.046.369 

Јавни ред и безбедност 14.776.228 

Заштита животне средине 5.549.063 

Рекреација, спорт, култура и 

вере 
47.002.770 

Образовање 18.250.000 

УКУПНО 680.414.430 

Градска општина Врачар је уступила простор Анекса Управне зграде општине Граду Београду за потребе 
Предшколке Установе Врачар. Будући вртић ће моћи да прими око 300 деце, а тренутно је око 150 

предшколаца са Врачара на листи чекања. Ово је пример заједничке добре социјалне политике општине 
Врачар и градске власти и намере којом показујемо да просторе које су служили за јавну намену можемо да 

искористимо за децу, односно, да можемо да нађемо ресурсе и у самим државним органима. 

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 

Социјална 
заштита 

3% 

Опште јавне 
услуге 

84% 

Јавни ред и 
безбедност 

2% 

Заштита животне 
средине 

1% 
Рекреација, 

спорт, култура и 
вере 
7% 

Образовање 
3% 

 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. 



Родно одговорно буџетирање 

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

који адекватно мере допринос унапређења родне равноправности. 

Функционисање 
скупштине 

Изједначавање броја 
одборника и одборница 

Градска општина Врачар је прва општина у Београду 
која је основала Женску одборничку мрежу, коју 

чине одборнице, без обзира на страначку 
припадност 

Савет за родну 
равноправност 

Унапређење родне 
равноправности на 

локалном нивоу 

Савет за  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 



Капитални буџет 

Капитално одржавање, унапређење и развој 
својстава зграде од јавног интереса  

Подршка установама и предузећима чији је 
оснивач Градска општина Врачар (Наставак 

радова на санацији и реконструкцији 
климатизације и грејања Спортско 

рекреативно образовног центра Врачар) 

Поред наведеног, обезбеђена су додатна 
средства у износу од 46.000.000 

 

119.284.077 57.065.880 



*Побољшање услова живота 
грађана Врачара – 40.000.000 

*За уреднији Врачар - 
4.000.000 

*Информационе табле на 
Врачару – 3.000.000 

*Добар комшија са Врачара – 
3.000.000 

*Ми постојимо – 4.000.000 

Најзначајнији пројекти у 2019. години 



*Врачунари – 23.000.000 

*Награде ученика – 
3.200.000 

*Врачар без непливача – 
3.736.020 

*Вртић – спортић у сарадњи 
са Савезом спортова Врачар 

– 2.000.000 

Најзначајнији пројекти у 2019. години 



 
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 



грађани 

општина 

град 

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 


