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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016.
године, на основу члана 63. 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 и
103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07 и
83/14), члана 19. Статута градске општине Звездара ( "Службени лист града Београда "
број 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-исп и 40/15) и члана 4.Одлуке о Управи градске
општине Звездара ( ''Службени лист града Београда" број 107/16), донела је

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2016. ГОДИНУ
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Звездара за 2016.годину (“Службени лист
града Београда“ бр. 85/15 и 94/16) додаје се члан 37. који гласи: “У складу са Законом 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 и 103/15), Јавно предузеће “Пословни
простор Звездара“ од 01.12.2016. године губи статус индиректног корисника буџетских
средстава Градске општине Звездара“
Члан 2.
У осталом делу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину
остаје неизмењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Београда“.

Образложење
Другим ребалансом буџета извршено је обавезно усклађивање Одлуке о буџету
Градске општине Звездара са изменама и допунама Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка,108/13,142/14, 68/15-др. закон и 103/15) у коме се наводи да се под индиректним
корисницима буџетских средстава сматрају правосудни органи, буџетски фондови, месне
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заједнице, установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над
којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава врши законом утврђена
права у погледу управљања и финансирања, што има за последицу да јавна предузећа
губе статус индиректних корисника буџетских средстава.
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