
Градоначелник града Београда, 23. децембра 2019. го-
дине, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 52. тачка 10. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ 
МЕЊАЈУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВ-
НИХ ПОВРШИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

I. Даје се сагласност на oдлуку којом се мењају цене 
услуга чишћења и прања јавних површина, коју је донео 
Надзорни одбор Jавног комуналног предузећа „Градска чи-
стоћа” под бројем 19609/4, на седници одржаној 13. новем-
бра 2019. године.

II. Решење и одлуку из става I решења објавити у „Слу-
жбеном листу Града Београда” по добијању сагласности 
оснивача.

Градоначелник града Београда
Број 38-8657/19-Г, 23. децембра 2019. године

Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), и члана 31. Статута ЈКП 
„Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 
64/16 и 100/17), Надзорни одбор је на 29. редовној седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, решавајући тачку 4. 
предложеног дневног реда, донео 

ОДЛУКУ

Мењају се алинеје 2. и 3. тачке 1. Одлуке број 14935/3 од 
15. октобра 2018. тако да сада гласе:

– Цена услуга за редовно прање: 1.023 дин/m² без ПДВ-а
 1.125 дин/m² са ПДВ-ом
– Цена услуга зимског прања: 1.295 дин/m² без ПДВ-а, 
 1.424 дин/m² са ПДВ-ом
У осталом делу, Одлука број 14935/3 од 15. октобра 2018. 

године, остаје непромењена.
Ова одлука доставља се оснивачу на сагласност.

Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности осни-
вача, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

Надзорни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 19609/4, 13. новембра 2019. године

Председник 
Александар Лучић, ср.

Градоначелник града Београда, 23. децембра 2019. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19) и члана 129. Посебног ко-
лективног уговора за предшколске установе чији је оснивач 
Град Београд („Службени гласник РС”, број 41/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ, 
СПОРНА ПИТАЊА И ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРИМЕ-
НИ ОДРЕДАБА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД БЕОГРАД

1. Образује се Комисија за праћење примене, спорна пи-
тања и давање мишљења о примени одредаба Посебног ко-
лективног уговора за предшколске установе чији је оснивач 
Град Београд („Службени гласник РС”, број 41/19) од (у да-
љем тексту: Комисија).

2. У Комисију се именују:
– Александар Кемивеш, Привредна комора Србије;
– Гордана Александровић, начелник одељења – Секрета-

ријат за образовање и дечју заштиту;
– Слободанка Нинић, представник Самосталног синдика-

та радника предшколског васптања и образовања Београда;
– Наташа Ђорђевић – представник Самосталног синдика-

та радника предшколског васпитања и образовања Београда;
– Ранко Томић – представник Гранског синдиката про-

светних радника Србије „Независност”;
– Мирјана Лазић – представник Гранског синдиката 

просветних радника Србије „Независност”;
Чланови Комисије бирају председника и секретара из 

састава комисије.
3. Задатак Комисије је да прати примену, решава спорна 

питања и даје мишљење о примени одредаба Посебног ко-
лективног уговора за предшколске установе чији је оснивач 
Град Београд на захтев физичких и правних лица. 

4. Комисија доноси пословник о раду.
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градоначелник града Београда
Број 020-8712/19-Г, 23. децембра 2019. године

Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда, 23. децембра 2019. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и члана 52. тачка 6. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУ-

ГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

I. У Интервентним мерама заштите најугроженијих гра-
ђана („Службени лист Града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 22/98, 
10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 1/02, 11/02, 
29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 27/05, 27/06, 
9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 39/10, 5/12, 41/12, 
67/12, 33/13, 78/13, 27/14, 36/14, 41/14, 104/14, 38/15, 85/15, 
67/16, 135/16 и 108/17 и 131/18), у одељку III:

– У тачки в) речи „за децембар 2019. године” замењују се 
речима: „за децембар 2020. године”.

II. О реализацији овог закључка стараће се Секретари-
јат за социјалну заштиту, Градски центaр за социјални рад, 
ЈКП „Инфостан технологије” и Секретаријат за финансије 
– Сектор за цене.

III. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-8734/19-Г, 23. децембра 2019. године

Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕ-
МАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-

ције за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Не-
мањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски 
венац (у даљем тексту: Изменe и допунe Плана детаљне ре-
гулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар 
деспота Стефана 56, Београд, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од 2 (два) месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће Југословенско драмско позориште, 
Београд, Краља Милана 50.

4. Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације обухвата део територије ГО Савски венац, блок из-
међу улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара 
Марковића, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,5 hа. 

5. Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
Нацрта плана.

6. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се 
подручје у оквиру предложене границе Измена и допуна 
плана налази у површинама планираним за јавне намене – 
објекте и комплексе јавних служби (установе културе – Ј9 и 
високошколске установе – Ј4), зелене површине (парк ЗП1) 
и мрежа саобраћајница. 

7. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције је измена графичког дела Плана детаљне регулације за 
подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањи-
не и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац.
(„Службени лист Града Београда”, брoj 11/19), односно ко-
рекција граница ГП Факултета музичке уметности (Ј4-1) и 
Југословенског драмског позоришта (Ј9-1).

8. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну.

9. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир подат-
ке наведене у овом решењу, утврдио је да Измене и допуне 
Плана детаљне регулације не представљају оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља 
Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Град-
ска општина Савски венац.

Оквирна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације обухвата део територије ГО Савски венац, блок изме-
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ђу улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара 
Марковића, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,5 hа. 

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар де-
спота Стефана 56, Београд, које је дужно да нацрт плана из-
ради у року од два месеца од дана ступања на снагу Одлуке 
о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Југословенско драмско позориште, 
Београд, Краља Милана 50.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-180/2019 од 4. новембра 
2019. године, утврдио је да предметне Измене и допуне Пла-
на детаљне регулације не представљају оквир за одобрава-
ње будућих развојних пројеката одређених прописима ко-
јима се уређује процена утицаја на животну средину и не 
подлежу обавези израде стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-71/19 од 13. 
децембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и гра-
ђевинске послове Градске управе Града Београда, доставио 

је на мишљење Предлог решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Измена и 
допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: 
Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Маркови-
ћа, Градска општина Савски венац Секретаријату за зашти-
ту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило 
– Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-188/2019 oд 18. децембра 2019. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис бр. 32245/1 од 18. децембра 2019. 
године) ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис 
бр. 80027/3436 од 19. децембра 2019. године) и Завод за за-
штиту природе Србије (допис 03 бр. 020-3615/2, 23. децем-
бра 2019. године) дали су позитивно мишљење на Предлог 
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-71/19, 23. децембра 2019. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 23. децембра 2019. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и чл. 7. и 9. Пословника Скуп-
штине Градске општине Земун („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 28/09 и 5/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Земун, изабраној на изборима одржаним 24. апри-
ла 2016. године, Дамирки Видовић, са изборне листе Др Во-
јислав Шешељ – Српска радикална странка. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1148/2019-II/22, 23. децембра 2019. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 23. децембра 2019. године на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 
и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став 1. тачка 2. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града 
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2020. ГО-
ДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и 
издаци буџета Градске општине Земун (у даљем тексту: Оп-
штина) за 2020. годину, његово извршавање, права и обаве-
зе корисника буџетских средстава.
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Буџет Градске општине Земун за 2020. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)  858.338.681,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 858.338.681,00
– буџетска средства 851.962.929,00
– сопствени приход 960.000,00
– донације и трансфери 5.415.752,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5) 908.338.681,00
2.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)  876.499.681,00
– текући буџетски расходи 870.293.929,00
– сопствени приход 790.000,00
– донације и трансфери 5.415.752,00 
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 31.839.000,00
– текући буџетски издаци 31.669.000,00
– издаци из сопствених прихода 170.000,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 50.000.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 50.000.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 50.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  50.000.000,00

Рачун финансирања исказује се у следећим износима: 

ОПИС ИЗНОС
Нето финансирање 50.000.000,00
Примања од продаје финансијске имовине 
Пренета средства из ранијих година 50.000.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу 50.000.000,00 динара из члана 1. ове одлуке, планира-

но је да се обезбеде из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу 50.000.000,00 динара.

Члан 3.
Планирани капитални издаци за 2020. годину, у укупном износу 31.839.000,00 динара, исказују се у следећем прегледу:

 Преглед капиталних пројеката у 2020. години

Р. бр. Назив капита лног пројекта Шифра програма Шифра програмске 
активности/ Пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво Извор  2019 – план

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Зграде и грађевински објекти – Дом културе Батајница 0602 1007 511 5113 01 12.100.000,00
2 Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање 0602 1016 511 5114 01 6.299.000,00
3 Зграде и грађевински објекти – капитално одржавање спортских и 

рекреативних објеката 1301 1001 511 5113 01 10.000.000,00

4 Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема 0602, 1301, 1502 1008, 0005, 0001 512 5122 01,13,04 2.440.000,00
5 Опрема за јавну безбедност 0602 1008 512 5128 01 1.000.000,00

 
укупно: 31.839.000,00

Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следе-

ћим износима, и то:

Опис Економска
класификација

Буџет 
2020. године

1 2 3

 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7 858.338.681,00

 A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 858.338.681,00

1 2 3

1. Порези 71 833.962.929,00

1.1. Порез на зараде 711 444.000.000,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 16.000.000,00

1.3. Порез на имовину 713 289.462.929,00

1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокрет-
ности, по решењу пореске управе 713 41.500.000,00

1.5. Порез на добра и услуге – ЛКТ 714 32.000.000,00

1.6. Накнада за коришћење јавних површина 714 11.000.000,00
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2. Донације и трансфери 73 5.415.752,00

2.1.Текуће донације од међународних донација 732 4.815.752,00

2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града 
–  за Одсек за за лична стања грађана, вођење матич-
них књига и изборна права

733 600.000,00

3. Други приходи 74 18.460.000,00

 3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа општина 742 960.000,00

3.2. Општинске административне таксе 742 2.500.000,00

3.3. Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742 10.000.000,00

3.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 1.000.000,00

3.5. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози 743 1.000.000,00

3.6. Остали приходи у корист нивоа општине 745 3.000.000,00

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 500.000,00

4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 500.000,00

II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТ-
ХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15) 3 50.000.000,00

III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II) 7+3 908.338.681,00

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:

Опис Економска
класификација

Буџет 
2020. године

1 2 3

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 876.499.681,00

 1. Расходи за запослене 41 313.300.727,00

 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 249.942.527,00

 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 43.458.200,00

 1.3. Накнаде у натури 413 9.220.000,00

 1.4. Социјална давања запосленима 414 3.900.000,00

 1.5. Накнаде трошкова за запослене 415 950.000,00

 1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи 416 5.830.000,00

 2. Коришћење роба и услуга 42 387.417.845,94

 2.1. Стални трошкови 421 41.938.518,02

 2.2. Трошкови путовања 422 2.250.000,00

 2.3. Услуге по уговору 423 127.769.296,95

 2.4. Специјализоване услуге 424 32.019.800,00

 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 169.780.230,97

 2.6. Материјал 426 13.660.000,00

 3. Пратећи трошкови задуживања 44 200.000,00

 3.1. Пратећи трошкови задуживања 444 200.000,00

 4.Трансфери осталим нивоима власти 46 37.463.000,00

 4.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 30.000.000,00

 4.2. Остале дотације и трансфери 465 7.463.000,00

 5. Социјална заштита из буџета 47 46.236.533,60

 5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 46.236.533,60

 6. Остали расходи 48 65.581.574,46

 6.1. Дотације невладиним организацијама 481 62.101.574,46

 6.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 3.480.000,00

 7. Средства резерве 49 26.300.000,00

 7.1. Стална резерва 499 300.000,00

 7.2. Текућа резерва 499 26.000.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 31.839.000,00

 1. Основна средства 51 31.839.000,00

 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 28.399.000,00

 1.2. Машине и опрема 512 3.440.000,00

УКУПНО 4+5 908.338.681,00

Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класифика-

цији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Укупна јавна 
средства

Структура
%

1 2 3 4
070 Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту
56.113.818,81 6,18

111 Извршни и законодавни органи 60.935.000,00 6,71
112 Финансијски и фискални послови 26.300.000,00 2,90
130 Опште услуге 424.995.145,02 46,79
160 Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту
15.512.986,20 1,71

330 Судови 291.800,00 0,03
360 Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту
300.000,00 0,03

473 Туризам 35.918.700,00 3,95
560 Заштита животне средине некласификована 

на другом месту
500.000,00 0,05

620 Развој заједнице 109.386.230,97 12,04
810 Услуге рекреације и спорта 41.500.000,00 4,57
820 Услуге културе 24.185.000,00 2,66
950 Образовање које није дефинисано нивоом 4.800.000,00 0,53
960 Помоћне услуге образовању 107.600.000,00 11,85

Укупно 908.338.681,00 100,00

Члан 7.
Укупна средстава за јавну потрошњу утврђена у чл. 4. 

ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу 
из буџета Града Општини за финасирање надлежности. 

Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у чл. 4. ове 
одлуке повећава се за износ средстава које Општина оства-
ри по основу донација и трансфера.

Члан 8 .
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

26.000.000,00 динара. 
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 2,86% укупних прихода и примања од продаје нефи-
нансијске имовине за буџетску годину.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 
300.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве опредељена су у оби-
му од 0,03% укупних прихода и примања од продаје нефи-
нансијске имовине за буџетску годину.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
Укупна средства буџета утврђена су у износу 908.338.681,00 

динара, а обухватају средства на подрачуну извршења буџета 
и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима 
индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консо-
лидованог рачуна трезора Градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– приходи из буџета у износу 851.962.929,00 динара – 
извор финансирања 01;

– сопствени приходи буџетских корисника у износу 
960.000,00 динара – извор финансирања 04;

– донације од међународних организација у износу 
4.815.752,00 динара – извор финансирања 06;

– трансфери од других нивоа власти у износу 600.000,00 
динара – извор финансирања 07;

– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих го-
дина у износу 46.822.714,79 динара – извор финансирања 13;

– неутрошена средства донација из ранијих година у из-
носу 3.177.285,21 динар – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-
оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 10.
Носилац раздела из члана 9. ове одлуке је директни бу-

џетски корисник средстава буџета Градске општине Земун.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Образложење буџета садржи образложење општег дела 

буџета и програмске информације.

III – 1 Образложење општег дела буџета

Члан 12.
Општи део буџета обухвата:
– рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансиј-

ске имовине, буџетски дефицит, приказани у члану 1. ове 
одлуке;

– укупни фискални дефицит, приказан у члану 1. ове 
одлуке;

– рачун финансирања и извори за финансирање дефи-
цита, приказани у члану 1. ове одлуке;

– преглед планираних капиталних издатака буџетских 
корисника за текућу буџетску годину, приказани у члану 3. 
ове одлуке;

– сталну и текућу буџетску резерву, приказане у члану 8. 
ове одлуке.

III – 2 Програмске информације

Члан 13.
Програмске информације садрже описе програма, про-

грамских активности и пројеката корисника буџетских 
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном 
периоду спровођењем програма, програмских активности и 
пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања 
наведених циљева. 

Члан 14.
Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. 

стом 3. ове одлуке, врши се по програмима, програмским 
активностима и пројектима, и то: 

Раздео 1 – СКУПШТИНА 
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-

праве 
– Програмска активност 2101–0001: Функционисање 

скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 
14.225.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних 
и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног 
рада политичких субјеката.

– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.350.000,00 динара за трошкове обележавања значајних дату-
ма за Општину.

– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштинска са-
радња, распоређене су апропријације у износу 1.130.000,00 
динара за унапређења међународне и међуопштинске сарад-
ње са збратимљеним градовима.

– Пројекат 2101-1003: Локални избори 2020, распоређе-
не су апропријације у износу 17.840.000,00 динара за тро-
шкове спровођења локалних избора.

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне само-

управе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање 

извршних органа распоређене су апропријације у укупном 
износу од 26.390.000,00 динара за трошкове редовног рада 
председника и Већа.

Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 354.542.344,00 динара за 
трошкове редовног рада Управе. 

– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски по-
слови распоређене су апропријације у укупном износу 
35.620.000,00 динара за финансирање редовног рада кому-
налне инспекције.

– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
26.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.

– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу од 2.500.000,00 динара за покриће трошкова обеле-
жавања верских празника.

– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац 
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00 
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ва-
трогасцу месеца.

– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за 
трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређене 
су апропријације у износу 1.189.800,00 динара за предузи-
мање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним си-
туацијама.

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката 
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су 
апропријације у износу 12.600.000,00 динара за извођење 
радова на објектима на којима ГО Земун има право кори-
шћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематеријалне имовине распоређене су апроприја-
ције у износу 8.743.000,00 динара за куповину и одржавање 
опреме потребне за функционисање органа. 

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева и путних прелаза на желе-
зници распоређене су апропријације у износу 20.400.000,00 
динара за текуће поправке.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и нај-
лепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација 
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје. 

– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и еко-
номски развој распоређене су апропријације у износу 
4.700.000,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у 
циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.

– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су 
апропријације у износу 88.986.231,00 динар за побољшање 
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услова живота и рада у градској општини Земун, унапређе-
њем и развојем капацитета од непосредног интереса за гра-
ђане градске општине Земун у складу са законом, Статутом 
града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.

– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распо-
ређене су апропријације у износу 500.000,00 динара за пре-
дузимање мера за заштиту и унапређење животне средине 
ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима 
града и Статутом ГО Земун.

– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помо-

ћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у 
укупном износу од 22.692.535,00 динара за помоћ посебно 
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање про-
јеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале 
помоћи социјално угроженом становништву.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 
25.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите.

– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Ба-
тајнице” распоређена је апропријација у износу 4.800.000,00 
динара за финансирање и подстицање развоја различитих 
облика самопомоћи и солидарности у заједници.

– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворође-
ној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апро-
пријација у износу 244.000,00 динара за финансирање и по-
дршку породици са децом и подстицање рађања.

– Пројекат 0901-1008: Оснаживање ромских породица 
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређена је 
апропријација у износу 3.377.286,00 динара за финансирање 
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запо-
слености ромских породица.

– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређе-

на је апропријација у укупном износу од 4.875.000,00 дина-
ра за трошкове одржавања сталних манифестација од зна-
чаја за општину Земун.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у обла-
сти културе распоређена је апропријација у износу 
11.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
из области културе.

– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су 
апропријације у износу 4.200.000,00 динара за финансирање 
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад 
грађана.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшкол-

ском и школском спорту распоређене су апропријације у 
укупном износу 11.500.000,00 динара за финансирање ра-
звоја предшколског и школског спорта. 

– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омла-
динске политике распоређене су апропријације у укупном 
износу 4.552.987,00 динара за финансирање активности ко-
јима се побољшава положај младих у Земуну. 

– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката распоређена је апроприја-
ција у износу 30.000.000,00 динара за изградњу, опремање 
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова 
за бављење спортом.

– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика 

са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укуп-
ном износу 2.600.000,00 динара за смештај и исхрану деце и 
ученика са сметњама у развоју у школама.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) 
основних школа распоређене су апропријације у износу 
10.000.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратила-
ца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4км 
од седишта школе распоређена је апропријација у износу 
17.500.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и 
њихових пратилаца.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења распоређене су апропријације у 
износу 1.000.000,00 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распо-
ређене су апропријације у износу 36.500.000,00 динара за 
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и 
средњим школама на територији општине и веза са МУП-
ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у 
сарадњи са Саветом градске општине Земун за безбедност 
саобраћаја на путевима.

– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене 
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за набавку 
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се кори-
сти као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 
40.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др 
Сима Милошевић”.

– Пројекат 2002-1009: Награђивање ученика, настав-
ника и професора распоређене су апропријације у износу 
3.800.000,00 динара за награде ученицима који су освојили 
награде на републичким и међународним такмичењима и 
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање настав-
ника и професора чији су ученици на републичким и међу-
народним такмичењима освојили награде.

Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање 

месних заједница распоређене су апропријације у укупном 
износу 10.960.000,00 динара за трошкове редовног рада ме-
сних заједница. 

Глава 3.3 – Туристичко-културни центар градске општи-
не Земун

– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1004: Сталне манифестације од значаја 

за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном изно-
су 8.310.000,00 динара за трошкове одржавања сталних ма-
нифестација од значаја за општину Земун.

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем 

туризма распоређене су апропријације у укупном износу 
19.078.700,00 динара за развој туризма на територији ГО Зе-
мун и повећање квалитета туристичке понуде.

– Пројекат 1502-1002: Туристичко-културне манифе-
стације распоређене су апропријације у укупно износу 
16.840.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у 
општини кроз учешће на сајмовима и организовање про-
грама у летњем периоду.

Раздео 4 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЗЕМУН

– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско право-

бранилаштво распоређене су апропријације у укупном из-
носу 291.800,00 динара за редовне трошкове рада Општин-
ског правобранилаштва. 



Број 131 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. децембар 2019.

Члан 15.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских актив-

ности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
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IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 16.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету ло-

калне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. за-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Законом о 
начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 – одлука 
УС и 95/18), број запослених код корисника буџета Градске 
општине Земун не може прећи максималан број запослених 
на неодређено и одређено време.

Члан 17.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

Члан 18.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник оп-

штине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине је одговоран за спровођење фи-

скалне политике и управљање јавном имовином, приходи-
ма и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 

Члан 19.
Руководилац директног, односно индиректног корисни-

ка буџетских средстава, одговоран је за преузимање оба-
веза и њихову верификацију, издавање захтева за плаћање 
које треба извршити из средстава органа којим руководи и 
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења 
из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно 
индиректном кориснику буџетских средстава. 

Члан 20.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних 

финансијских планова, у којима корисници буџета распо-
ређују и по ближим наменама исказују средства из буџета, 
користећи шести ниво економске класификације, органи-
зациону, програмску функционалну и класификацију по 
изворима финансирања.

Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директне кори-
снике о додељеним апропријацијама.

Директни корисник који је, у буџетском смислу одго-
воран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније 
у року од седам дана од дана добијања обавештења о доде-
љеним апропријацијама, изврши расподелу средстава ин-
директним корисницима у оквиру својих одобрених апро-
пријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности 
Одељења за финансије.

Надлежни орган индиректног корисника доноси фи-
нансијски план, на који сагласност даје директни корисник, 
који је у буџетском смислу, одговоран за њега.

Финансијски план директног корисника, који садржи и 
финансијске планове индиректних корисника за које је од-
говоран у буџетском смислу, доноси старешина који руко-
води директним корисником, најкасније у року од 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Руководилац директног корисника, за свој раздео у По-
себном делу ове одлуке, доноси финансијски план расхода 
и издатака најкасније у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

На финансијски план директног корисника сагласност 
даје Веће Градске општине Земун, по претходно прибавље-
ном мишљењу Одељења за финансије Управе Градске оп-
штине Земун. 

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променама апропријација утврђених чл. 9. ове 
одлуке у складу са законом. 

Измене финансијског плана, у складу са ставом 8. овог 
члана и у свим другим случајевима измена у распореду и из-
носу средстава у складу са законом, директни корисник је 
обавезан да достави Одељењу за финансије, најкасније следе-
ћег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуи-
тет у извршавању финансијског плана, односно буџета.

Директном кориснику неће се извршавати апроприја-
ције за расходе и издатке у његовом разделу, укључујући и 
оне за индиректног корисника, док Одељењу за финансије 
не достави финансијски план, у року и на начин предвиђен 
овом одлуком.

Директном кориснику који не поступи у складу са одред-
бом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање апропри-
јација одобрених овом одлуком у његовом разделу, док Оде-
љењу за финансије не достави измењен финансијски план.

Директном кориснику који не поступи у складу са одред-
бом става 9. овог члана, обуставиће се извршавање апропри-
јација одобрених овом одлуком и његовом разделу, док Оде-
љењу за финансије не достави измењен финансијски план.

Члан 21.
Одељење за финансије доноси шестомесечне планове 

извршења буџета, у којима утврђује шестомесечне квоте за 
потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за 
директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потре-
бе корисника буџета, према плану из члана 9. ове одлуке.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин 
из става 1. овог члана.

Директном кориснику, у случају непоштовања одобре-
них квота, неће се изврашавати расходи и издаци, нити ће 
се одобрити преузимање обавеза изнад износа одобрене 
квоте, док Одељењу за финансије и буџет не достави по 
прописаној процедури захтев за промену квота. 

Члан 22.
Директни корисник буџетских средстава уз одобре-

ње Одељења за финансије може да изврши преусмеравање 
апропријација одобрене на име одређеног расхода или из-
датка који се финансира из општих прихода буџета, у из-
носу утврђеном у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему, за расход чији се износ умањује. 

Апропријације одобрене из осталих извора финансира-
ња могу се мењати без ограничења. 

Члан 23.
Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5–6. Закона 

о буџетском систему, одобрава председник општине, у слу-
чајевима недобијања акта на основу ког је извршен намен-
ски трансфер или донација у корист буџета општине. 
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Одлуку о промени апропријација у току године, у свим 
случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1–5. Закона о бу-
џетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџетску 
резерву износа апропријације који није могуће искористи-
ти доноси председник општине.

Члан 24.
У случају да се буџету Градске општине Земун из дру-

гог буџета (Републике или Града), актом определе наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, 
као и у случају уговарања донације чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за 
финансије на основу тог акта, према члану 5. Закона о бу-
џетском систему, повећава обим буџета и отвара одговара-
јуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије и 
буџет за отварање, односно повећање одговарајуће апро-
пријације за извршавање расхода и издатака из свих извора 
финасирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Члан 25.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне бу-

џетске резерве, на предлог Одељења за финансије, доноси 
председник општине, у складу са чл. 69. и 70. Закона о бу-
џетском систему.

Одобрена средства по овом основу представљају пове-
ћање апропријације директних и индиректних корисника 
за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су 
средства усмерена.

Члан 26.
Расходи и издаци индиректног корисника, Месне за-

једнице у укупном износу 10.960.000,00 динара, распоре-
ђени су у Посебном делу Одлуке о буџету, члан 9. Раздео 
3. УПРАВА, глава 3.2 – Функционисање месних заједница, 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програм-
ска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједни-
ца, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту и извршавају се преко 
рачуна директног корисника, Управе градске општине Зе-
мун, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плано-
вима месних заједница као индиректног корисника.

Месне заједнице, као индиректни корисници буџетских 
средстава, који своје финансијско пословање не обавља-
ју преко сопственог рачуна, у складу са чланом 12. Уредбе 
о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 
125/03 и 12/06), воде само помоћне књиге и евиденције.

Члан 27.
Расходи и издаци индиректног корисника, Туристич-

ко-културни центар Земун у укупном износу 44.228.700,00 
динара, распоређени су у Посебном делу Одлуке о буџету, 
члан 9. Раздео 3. УПРАВА, глава 3.3 – Туристичко-културни 
центар Земун, Програм 04 – Развој туризма, програмска ак-
тивност 1502-0001 – Управљање развојем туризма, пројекат 
1502-1002 Туристичко-културне манифестације, функци-
онална класификација 473 – Туризам и Програм 13-Развој 
културе и информисања, пројекат 1201-1004 Сталне мани-
фестације од значаја за ГО Земун, функционална класифи-
кација 820 – Услуге културе.

Туристичко-културни центар Земун, као индиректни 
корисник буџетских средстава, послове по питању рада из-
вршава преко рачуна индиректног корисника који се води у 

управи за трезор, као подрачун консолидованог рачуна тре-
зора градске општине Земун, у складу са Одлуком о буџету 
и финансијским планом индиректног корисника. 

Члан 28.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 4. тачка 3. 

ове одлуке, садржана су и средства у износу 960.000,00 ди-
нара које индиректни корисник буџета Туристичко-кул-
турни центар Земун остварује од продаје добара и услуга на 
тржишту.

Расходи и издаци који се финансирају из тачке 1. плани-
рани у члану 9. посебног дела ове одлуке у разделу 3, глава 
3.3, функционална класификација 473 и 820, на основу го-
дишњег програма пословања Туристичко-културног центра 
Земун за 2019. годину чији је саставни део план прихода и 
расхода.

Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва могу да преузимају обавезе на терет буџета само до изно-
са апропријације утврђене овом одлуком. 

Обавезе преузете у износу већем од износа апроприја-
ције одобрене овом одлуком које су у супротности са зако-
ном или другим прописом, не могу да се извршавају на те-
рет буџета општине.

Изузетно, само у случају уговарања капиталних расхо-
да који захтевају реализацију и плаћање у више година, ди-
ректни и индиректни корисници буџета могу, уз сагласност 
Већа Градске општине Земун а на предлог Одељења за фи-
нансије, да преузму обавезу која укупним износом према-
шује апропријацију у буџету, а највише до износа изказаних 
у плану капиталних издатака, и плану јавних инвестиција, 
с тим да обавеза која се односи на текућу буџетску годину 
буде мања или једнака апропријацији одобреној овом одлу-
ком за ту намену.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре по-
кретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 
уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења 
за финансије. 

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним 
апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. 
године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих 
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом одлуком.

Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни 
су да Одељење за финансије обавесте о намери преузимања 
обавезе, а након потписивања уговора или другог правног 
акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и 
предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој 
промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања.

Пре најављивања нових обавеза на начин прописан ста-
вом 6. овог члана, корисници буџета морају да пријаве пре-
узете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Корисници средстава буџета преузете обавезе на те-
рет буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 
113/17).

Члан 30.
Уговори о набавци добара и финансијске имовине, пру-

жању услуга и извођењу радова, које закључују директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, морају бити 
додељени у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
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Средства за уговоре о набавци добара и финансијске имо-
вине, пружању услуга и извођењу радова, које закључују ди-
ректни и индиректни корисници буџетских средстава, који 
се односе на две буџетске године, обезбедиће се из прихода и 
примања буџета Општине за те буџетске године. 

Члан 31.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 

извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, одно-
сно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 32.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу уговора или другог правног акта, који мора 
бити у писаној форми, осим ако законом није друкчије про-
писано.

Члан 33.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Уколико се приходи и примања буџета у току године у 
дужем периоду не остварују у планираном износу, расходи 
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: за 
обавезе утврђене законским прописима на постојећем ни-
воу и за минималне сталне трошкове који обезбеђују не-
сметано функционисање органа Општине, односно кори-
сника буџетских средстава.

Уколико корисник буџета у извршавању расхода и изда-
така поступи супротно одредбама ове одлуке, Веће, на пре-
длог председника општине, доноси одлуку о обустави извр-
шења одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком 
том буџетском кориснику.

Председник општине може обуставити привремено из-
вршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да 
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџе-
та смање. 

Члан 34.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и 

издатак извршава из других извора прихода и примања, 
који нису општи приход буџета – извор 01, обавезе може да 
преузима само до нивоа остварења тих прихода или прима-
ња, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи 
од одобрених апропријација. 

Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре до-
датне приходе и примања из других извора у планираном 
износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих 
средстава неће се извршавати на терет општих прихода бу-
џета.

Члан 35.
Обавезе по основу правоснажних судских одлука извр-

шаваће се у износима који су доспели на плаћање у складу 
са судским решењима, на терет апропријације директног 
корисника буџета који је стварни дужник.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу иза-
зове судски спор, извршење правоснажних судских одлука 
и судских поравнања спроводи се на терет његових апро-
пријација, а преко апропријације која је намењена за ову 
врсту расхода.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, 
који се односе на директне кориснике, извршаваће се на 
основу правоснажних и извршних судских одлука. 

Корисник буџетских средстава код кога у току године 
дође до умањења одобрених апропријација због извршења 
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарају-
ће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што 
ће предложити умањење обавезе, односно продужење уго-
вореног рока за плаћање или отказати уговор, односно пре-
дложити измену прописа који је основ за настанак и плаћа-
ње обавезе.

Члан 36.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу да користе средства распоређена овом одлуком само за 
намене, односно програмске активноси и пројекте одређене 
буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства 
одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну наме-
ну највише до износа утврђеног у Посебном делу буџета.

Корисницима средстава буџета који одређени расход 
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних 
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за ре-
ализацију одређених расхода или издатака утроше средства 
која су остварили из других извора финансирања.

Члан 37.
Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци, 

засновани на рачуноводственој документацији, извршавају 
у складу са правним основом.

Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног 
плаћања није постојао правни основ, корисници буџета су 
обавезни да изврше повраћај средстава у буџет.

Члан 38.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма, програмских активности и про-
јеката корисника буџета, преносе се на основу њиховог 
захтева и у складу са утврђеним износом апропријација и 
одобреним квотама. 

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе ком-
плетну документацију за плаћање на основу које је утврђена 
обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 39.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев 

Одељења за финансије ставе на увид финансисјку докумен-
тацију, као и да достављају извештаје о остварењу прихо-
да и примања и извршењу расхода и издатака у одређеном 
временском периоду. 

Члан 40. 
У буџетској 2020. години, обрачун и исплата плата ко-

рисника буџетских средстава Општине, као и обрачун и ис-
плата божићних, годишњих и јубиларних награда и других 
врста награда и бонуса предвиђених посебним и поједи-
начним колективним уговорима, за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета Општине, вршиће се у складу 
са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Репу-
блике Србије („Службени гласник РС”, број 84/19) за 2020. 
годину. 

Члан 41. 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и дру-

гих сталних и привремених радних тела у јавном сектору не 
могу се повећавати у 2020. години.

Надлежни органи и корисници јавних средстава су ду-
жни да преиспитају потребу постојања и висину накнада из 
става 1. овог члана, ради смањења издатака по том основу, 
и у том циљу иницирају измене прописа, општих и других 
аката којима је уређено питање плаћања ових накнада.
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Директни и индиректни корисници средстава буџета 
Општине могу формирати комисије и друга стална и при-
времена радна тела, искључиво у складу са посебним за-
коном, односно другим прописом, а чији задатак не може 
бити обављање текућих и послова из делокруга рада кори-
сника буџетских средстава. 

Члан 42. 
Планирање и извршавање средстава за обрачун и испла-

ту плата корисника средстава буџета у 2020. години врши 
се у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије 
за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19).

Уколико се овом одлуком не планирају и не извршавају 
укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утвр-
ђен у члану 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. 
годину, министар надлежан за послове финансија може 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из 
буџета Републике Србије, односно припадајућег дела поре-
за на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина 
средстава за плате не усклади са ограничењима из ст. 1, 2, 3. 
и 4. овог члана.

Министар надлежан за послове финансија ближе уређу-
је начин и садржај извештавања о планираним и изврше-
ним средствима за исплату плата из ст. 1, 2, 3. и 4. члана 43. 
Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

Члан 43.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2020. години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 44.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за по-

трошњу Општине и притицања прихода прописаних Одлу-
ком о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају Граду, од-
носно градским општинама у 2020. години, градоначелник 
града, у складу са чланом 17. Одлуке Града о обиму средста-
ва, може у току године одредити и друге проценте којима се 
распоређују приходи, а до одређеног нивоа потрошње.

Уколико се у току године стекну објективни услови (из-
мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) за промену утврђеног обима 
средстава из члана 2. наведене одлуке, градоначелник града 
може у току године одредити и друге износе оквира за по-
трошњу.

Члан 45.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин 

утврђен чланом 44. ове одлуке, за финансирање дефицита 
текуће ликвидности који може да настане услед неуравно-
тежености кретања у приходима и расходима буџета, пред-
седник градске општине може да се задужи у складу са чла-
ном 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18).

Члан 46.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина 

Градске општине Земун, по претходно прибављеном ми-
шљењу Министарства финансија Републике Србије и гра-
доначелника града Београда. 

Општина се може задужити у земљи и иностранству, 
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и 
страној валути. 

Члан 47.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Општина, дужни су да најкасније до 30. новембра 
текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по завр-
шном рачуну за 2019. годину, уплате у буџет Општине. 

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Скупшти-
не, обавезе по основу уплате добити нема субјекат из става 
1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губи-
так или повећа капитал или средства употреби за финанси-
рање инвестиција.

Члан 48.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун ГО 

Земун – Извршење буџета, до 31. децембра 2020. године, сва 
средства која нису утрошена за финансирање расхода и из-
датака у 2020. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2020. 
годину. 

Члан 49.
Директни и индиректни корисници буџета локалне вла-

сти, који користе пословни простор и покретне ствари ко-
јима управљају други корисници јавних средстава, намиру-
ју само трошкове по том основу.

Уколико плаћање трошкова није могуће извршити на 
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним 
средствима врши плаћање, а затим директни, односно ин-
директни корисник из става 1. овог члана врши одговарају-
ћу рефундацију насталих расхода.

Члан 50.
Други корисници који користе пословни простор и по-

кретне ствари којима управљају директни и индиректни 
корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале стал-
не трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржава-
ња, у складу са прописаним критеријумима који се уговоре.

Члан 51.
Новчана средства буџета Општине и директних и ин-

директних корисника средстава буџета, као и других кори-
сника јавних средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом рачу-
ну трезора Општине. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора Градске општине Земун, која преостану по извршењу 
обавеза буџета Градске општине Земун, осим прихода за 
које је у посебном закону, односно пропису Града Београда 
утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, 
могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту 
новца. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора Градске општине Земун могу се користити за превре-
мено враћање кредита у циљу смањења обавеза Општине, 
депоновање средстава код Народне банке Србије или код 
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз пола-
гање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења, 
односно могу се инвестирати у хартије од вредности Репу-
блике, хартије од вредности Народне банке Србије, осталим 
нивоима власти или банкама које дају као залогу одговара-
јуће обезбеђење. 

Одлуку о пласману средстава и избору банке доноси 
председник општине у складу са законом.
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Депоновање и инвестирање слободних новчаних сред-
става врши се у складу са Правилником о начину кори-
шћења средстава са подрачуна, односно других рачуна кон-
солидованог рачуна трезора ГО Земун и Упутства о раду 
трезора ГО Земун, а на основу појединачне одлуке председ-
ника ГО Земун.

Члан 52.
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати 

извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у 
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног 
периода, информише Веће Градске општине Земун. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће Градске општине Земун усваја и доставља 
извештај Скупштини Градске општине Земун.

Члан 53.
Градска општина Земун је у складу са чланом 18. Одлу-

ке о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају Граду, од-
носно градским општинама у 2020. години, у обавези да 
доставља Секретаријату за финансије Градске управе Града 
Београда редовне месечне извештаје о оствареним прихо-
дима и примањима и извршеним расходима и издацима за 
2020. годину.

Члан 54.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски си-
стем, Одељење за финансије Управе Градске општине Земун 
извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 55. 
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе 
Града Београда.

Члан 56. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку са образложењем објавити на интер-

нет-страници Градске општине Земун. 

Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јану-
ара 2020. године.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1149/2019-II/22, 23. децембра 2019. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Земун („Службени лист Града Београда, бр. 59/16, 31/17, 
108/17, 15/18 и 70/18), врше се следеће измене:

а) Разрешавају се дужности у сталном саставу Изборне комисије Градске општине Земун:
–  Зоран Туфегџић, заменик члана на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС;
–  Горан Лалић, члан на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС;
–  Младен Милинковић, члан на предлог ДЈБ;
–  Предраг Даничић, заменик члана на предлог ДЈБ. 
б) Именују се у Изборну комисију Градске општине Земун у сталном саставу: 
–  за председника:
Јана Љубичић, дипл. правник, на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС;
за члана:
Зоран Туфегџић, на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС; 
– за заменика члана:
Слободан Јанковић, на предлог Коалиције СНС – ПС – ПУПС;
–  за члана:
Даринка Тврдишић, на предлог Сложни за Земун; 
– за заменика члана:
Весна Богдановић, на предлог Сложни за Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1153/2019-II/22, 23. децембра 2019. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 16. тачка 11. Ста-
тута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника 
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ИЗБОРУ НОВОГ 
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

1. Разрешава се Војислав Илић дужности члана Комисије за образовање, културу и физичку културу. 
2. Бира се за члана Комисије за образовање, културу и физичку културу Дамирка Видовић, одборница Скупштине Град-

ске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1152/2019-II/22, 23. децембра 2019. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Решење о давању сагланости на Одлуку којом се мењају цене услуга чишћења и прања јавних површина Јавног 
комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о образовању Комисије за праћење примене, спорна питања и давање мишљења о примени одредаба 
Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана де-

таљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска 
општина Савски венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2020. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије  – – –  32

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


