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III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

 

Члан 13. 

 

Дозвољени оквир  за потрошњу  Градске општине Звездара  - утврђен је у члану 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 14. 

 

Корисници буџетских средстава су: 

1. Директни - Скупштина Градске општине Звездара, Председник Градске општине 

Звездара, Веће Градске општине Звездара, и Управа Градске општине Звездара. 

2. Индиректни - Месна заједница Звездара. 

 

Члан 15 . 

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време за које су обезбеђена средстава за 

плате у буџету за 2023. годину  је 188, и то: 

- Изабрана лица на одређено време 15  

- Постављена лица на одређено време 7 

- Запослени у органима Управе на неодрђено време 160 

- Запослени у органима Управе на одређено време 6 

 

Члан 16 . 

 

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим 

прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 

примања.  

Члан 17 . 

 

Расходи распоређени чланом 11. Одлуке за директне и индиректне кориснике, извршавају се 

преко подрачуна који су отворени код Управе за трезор – филијала Палилула. Корисници из  

овог члана, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из осталих извора, 

обавезни су да измирење тог расхода врше прво из осталих извора финансирањa.    

 

 

Члан 18. 

 

Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за 

извршење ове Одлуке. 

Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 

Законом о буџетском систему. 

 

Члан 19. 

 

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских 

средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за 

плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за 
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уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и 

оствареним приходима и примањима. 

 

Члан 20. 

 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је  и 

начелник Управе градске општине. 

Члан 21. 

 

Корисници буџетских средстава обавезни су да тромесечне извештаје о извршењу 

финансијских планова доставе Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од истека 

периода. 

Одељење за финансије и привреду обавезно је да редовно прати извршење буџета и два пута 

годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, 

достави извештај Већу градске општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења као и образложење 

великих одступања. 

У року од 15 дана од доношења извештаја из става 2. овог члана Веће Градске општине 

Звездара усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Звездара.  

 

Члан 22. 

 

Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу годишњег финансијског плана 

корисника буџета.  

Годишњим финасијским планом средства буџета распоређују се у складу са организационом, 

програмском, функционалном и економском класификацијом, као и по изворима 

финансирања. 

 

Члан 23. 

 

Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за 

које су им финансиским планом та средства одобрена. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна трезора. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 

другог правног акта. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване 

процедуре утврђене чланом 56. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 24. 

 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

приходима буџета, а у оквиру утврђене апропијације. 

Ако се у току године приходи смање, расходи буџета извршаваће се по приоритетима и то за 

обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за минималне сталне 

трошкове који су неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 

 

Члан 25. 

 

Корисници буџетских средстава дужни су да  обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака 
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измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена средства из буџета користе законито, 

наменски за извршавање послова и задатака из свог делокруга рада, а према распореду 

средстава из члана 11. Одлуке. 

 

 

Члан 26. 

 

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу да врше плаћања до висине квота 

које за шестомесечни период одреди Одељење за финансије и привреду у складу са чланом 

53. став 1. Закона о буџетском систему, а сразмерно планираним средствима у буџету као и у 

складу са ликвидношћу буџета 

 

Члан 27. 

 

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а неизвршене у 

току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза  у 202. години  и извршавају се 

на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину. 

 

Члан 28. 

 

Средства Европске уније и друга средства по основу донације која се остваре као 

рефундација на име извршеног предфинансирања уговореног пројекта из општих прихода и 

примања буџета, користиће се за наставак реализације самог пројекта као и за друге намене 

корисника буџетских средстава.  

 

Члан 29. 

 

У случају да један ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, као  и 

у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 

ове Одлуке, Одељење за финансије и привреду на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршавање расхода по том основу. 

 

 

Члан 30. 

 

Председник Градске општине Звездара може донети одлуку о промени износа апропријације 

у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно може извршити преусмеравање 

апропријација одобрених на име одређених расхода у износу до 10% вредности 

апропријације за расход чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар 

раздела тог директног корисника буџетских средстава. 

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из општих прихода буџета, док се 

приходи из осталих извора могу мењати без ограничења.  

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 

искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису 

предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. 
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Члан 31. 

 

У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС" број 103/15, 72/19 и 149/20) предвиђено је постепено увођење родно 

одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета 

локалних власти за 2024. годину, те је сходно томе ГО Звездара примењује принцип родно 

одговорног буџетирања опредељујући родно одговорне циљеве и индикаторе.  

 

                                                                                           

                                                            Члан 32. 

 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима које 

регулише Закон о јавним набавкама. 

 

Члан 33. 

 

Директи и индиректни корисници буџетских средстава, у 2023. години, обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход  

амортизације и употребе средстава за рад.  

 

Члан 34. 

 

У Одлуци  износ од  300.000 динара издвојен је за сталну буџетску резерву. 

Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве и на предлог 

органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава сталне 

буџетске  резерве за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

 

 

Члан 35. 

 

У Одлуци  износ од  3.000.000  динара  издвојен је за  текућу буџетску резерву. 

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 

довољне. 

Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на предлог 

органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава текуће 

буџетске  резерве у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему. 

 

 

Члан 36. 

 

Нераспоређени вишак прихода из претходне године у износу од 97.568.035 динара (извор 

финансирања 13), као и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходне 

године у износу од 14.000.000 динара (извор финансирања 17) користиће се у складу са 

преузетим обавезама и према распореду средстава из Одлуке о буџету. 

 

Члан 37. 

 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Градска општина Звездара, 

дужни су да најкасније до 30. новембра 2023. године, део од најмање 5% добити по 

завршном рачуну за 2022. годину, уплате у буџет Градске општине Звездара, а преко 

уплатног рачуна јавних прихода, отвореног за те намене. 
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Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Скупштине Градске општине Звездара, 

обавеза по основу уплате добити може бити умањена субјекту из става 1. овог члана који 

донесе одлуку да из добити покрије губитак из ранијег периода, односно повећа капитал или 

расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција. 

Надзорни одбори субјекта из става 1. овог члана су одговорни за поступање по њему. 

 

 

Члан 38. 

 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2023. 

године, сва средства која нису утрошена за финансирње расхода у 2023. години а која су тим 

корисницима пренета у складу са овом Одлуком. 

 

 

Члан 39. 

 

 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор – филијала Палилула, 

Секретаријату за финансије Градске управе града Београда, објавити у ''Службеном листу 

града Београда'' и објавити на интернет страници општине. 

 

 

Члан 40. 

 

Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу града Београда'',  а 

примењиваће се од 01. јануара 2023. године.  


