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          „Сл. лист града Београда“ број 59/14  

Скупштина градске општине Обреновац,  на седници одржаној 28. Јуна 2014. године, на основу члана 43. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13), члан 32. Закона 

о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 24. тачке 2 Статута градске општине Обреновац ( „Сл. 

лист града Београда“ број 19/14-пречишћени текст), на предлог Већа градске општине Обреновац,  донела је   

 

 

OДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

ЗА 2014.ГОДИНУ  

 

I ОПШТИ ДЕО  

 

Члан 1. 

 

 Буџет градске општине Обреновац за 2014. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:  

 

  

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  1,365,496,200 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА  1,365,496,200 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  1,766,687,149 

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1,585,097,781 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 181,589,368 

 

БУЏЕТСКИ ДЕФ ИЦИТ  -401,190,949 

 

  

Издаци за набавку финансијске имовине  

 

 

Примања од продаје финансијске имовине  

 

УКУПАН Ф ИСКАЛНИ ДЕФ ИЦИТ        -401,190,949 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

 

Примања од продаје финансијске имовине  

 

 

Примања од задуживања  100,000,000 

 

Неутрошена средства из претходних година 322,734,949 

 

Издаци за отплату главнице дуга  19,444,000 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 2,100,000 

НЕТО Ф ИНАНСИРАЊЕ 401,190,949 

 
Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:  
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  ОПИС 
ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТ 2014 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 

 

1,365,496,200 

1 Текући приходи  7 1,365,496,200 

1.1. Уступљени приходи 7 956,694,918 

 

Порез на доходак грађана  711 450,120,024 

 

Порез на приход од самосталних делатности  7111 48,140,838 

 

Порез на зараде 7111 401,979,186 

 

Порез на наслеђе и поклон 7133 4,412,215 

 

Порез на пренос апсолутних права 7134 44,736,167 

 

Накнада за загађивање животне средине  7145 448,298,844 

 
Текући трансфери од Града 7331 9,127,668 

 

Текући трансфери од Републике 7331   

1.2. Изворни приходи 7 408,801,282 

 

Порез на земљиште 711147 5,331,867 

 
Порез на имовину  7131 200,000,000 

 

Накнада за коришћење грађев. земљишта  7415 26,422,087 

 

Приходи од закупа пословног простора 7421 53,000,000 

 

Комуналне таксе 7145 30,000,000 

 
Комуналне таксе 7161 20,000,000 

 

Комуналне таксе 7415 2,914,972 

 

Камате  7411 7,000,000 

 

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа ГО 7423 2,000,000 

 

Административне таксе  7422 2,000,000 

 

Новчане и мандатне казне  743 17,500 

 

Добровољни трансфери од  

физичких и правних лица  744   

 

Мешовити приходи 7451 56,214,856 

 

Закупнина за стан у државној својини 745 1,000,000 

 

Меморандумске ставке за рефундацију  

 расхода 771-772 2,900,000 
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2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8   

3 Примања од продаје финансијске имовине  

и задуживања  9 100,000,000 

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

 

322,734,949 

1 Вишак прихода 
 

322,734,949 

  1,788,231,149 

 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине из буџета по појединачној 

намени, утврђују се у следећим износима:  

 

  

у дин. 

Ек.кл.  ОПИС Укупна средства  

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,585,097,781 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  310,766,652 

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/  237,118,667 

412 Социјални доприноси на терет послодавца  42,168,985 

413 Накнаде у натури 960,000 

414 Социјална давања запосленима  16,700,000 

415 Накнаде трошкова за запослене  10,143,000 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,176,000 

417 Oдборнички додатак  500,000 

42 КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА И РОБА 571,116,741 

421 Стални трошкови 88,046,411 

422 Трошкови путовања 1,590,000 

423 Услуге по уговору 75,394,578 

424 Специјализоване услуге 188,841,640 

425 Текуће поправке и одржавање 188,410,002 

426 Материјал 28,834,110 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 6,164,000 

441 Отплата домаћих камата 5,864,000 

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 548,700,000 
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451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  544,700,000 

454 Субвенције приватним предузећима  4,000,000 

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  16,300,000 

463 Трансфери осталим нивоима власти  16,300,000 

464 Дотације националној служби за запошљавање  

 

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 81,453,388 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  81,453,388 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 40,597,000 

481 Дотације невладиним организацијама  7,164,000 

482 Порези, обавезне таксе и казне  14,733,000 

483 Новчане казне и пенали по решењима судова 1,000,000 

485 Накнада штете нанете од стране државних органа  17,700,000 

49 РЕЗЕРВЕ 10,000,000 

499 Средства резерве 10,000,000 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 181,589,368 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 175,589,368 

511 Зграде и грађевински објекти 152,247,561 

512 Машине и опрема 17,350,807 

513 Остале некретнине и опрема  3,594,000 

515 Нематеријална имовина  2,397,000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6,000,000 

541 Земљиште 6,000,000 

6 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 21,544,000 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19,444,000 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима  19,444,000 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2,100,000 

621 

Учешће капитала у домаћим нефинансијским  

предузећима 2,100,000 

  УКУПНО 1,788,231,149 

 

 



 5 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 401.190.949  динара, 

отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у износу од 19.444.000 динара и издацима за набавку финансијске 

имовине  у укупном износу од 2.100.000 динара, планирано је да се обезбеде из оствареног суфицита  2013. године и пренетих 

неутрошених средстава ранијих година у износу од 322.734.949 динара и примања од задуживања у износу од 100.000.000 

динара. 

 

Члан 3. 

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта  усмерава се за реализацију: 

 Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца  

 

Члан 4. 

Приходи   од давања у закуп пословног простора, односно на коришћење непокретности у државној сво јини чији је 

корисник градска општина и индиректни корисници буџета, усмеравају се за финансирање програма пословања ЈП «Пословни 

простор» Обреновац, дела програма ЈП за изградњу Обреновца и дела финанијских планова МЗ.  

 

 

Члан 5. 

Приходи од накнада за загађивање животне средине, накнаде од супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде 

од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад користиће се наменски према Програму коришћења средстава 

буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 

2014. годину. 

 

Члан 6.  

Приходи од пореза на доходак грађана – на зараде, користиће се за финансирање програма комуналне делатности  и 

финансирање класичних функција индиректних корисника буџета.  

 

Члан 7. 

У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 10.000.000 динара.  

Средства текуће буџетске резерве опредељују се у обиму од 0,73% прихода буџета . 

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује Председник градске општине . 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО  

 

Члан 8. 

Укупна средства буџета градске општине Обреновац утврђена су у износу од 1.788.231.149 динара. Укупна средства 

формирана су приходима и примањима из следећих извора: 

- прихода из буџета у износу од 1.353.468.532 динара – извор финансирања 01;  

- средстава социјалних доприноса у износу од 2.900.000 динара – извор финансирања 03;  

- донација од осталих нивоа власти у износу од 9.127.668 – извор финансирања 07;  

- примања од домаћих  задуживања у износу од 100.000.000 – извор финансирања 10;  

- буџетског суфицита у износу од 322.734.949 – извор финансирања 13.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      

 

СКУПШТИНА  

ГО ОПШТИНЕ 

              

  110   

 Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови  и 

спољни послови               

1   411 Плате и додаци запослених 9,493,000           9,493,000 

2   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 1,642,000           1,642,000 



 6 

3   415 

Накнада трошкова за   

превоз 240,000           240,000 

3/1   417 Одборнички додатак 500,000           500,000 

4   421 Стални трошкови  30,000           30,000 

5   422 Трошкови путовања  60,000           60,000 

6   423 Одборнички додатак 9,000,000           9,000,000 

7   423 

Накнада члановима 

 комисије  700,000           700,000 

8   423 
Накнаде председницима 
и з.п. Савета  МЗ 7,500,000           7,500,000 

9   423 Услуге по уговору 100,000           100,000 

      Извор ф инансирања за раздео 1.             0 

  

01 Приходи из буџета 29,265,000           29,265,000 

  
 

13 Вишак при хода           0 0 

      Укупно за раздео 1.             29,265,000 

      
ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО 

              

  110   

 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови               

10   411 Плате и додаци запослених 24,855,000           24,855,000 

11   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 4,278,000           4,278,000 

12   415 

Накнада трошкова за   

превоз 580,000           580,000 

13   422 Трошкови путовања  130,000           130,000 

14   423 Накнада члановима већа и  комисија  1,800,000           1,800,000 

15   423 Услуге по уговору 480,000           480,000 

16   499 Стална резерва             0 

17   499 Текућа резерва  10,000,000           10,000,000 

  070   

Социјална помоћ угроженом 

 становништву н екласифи кована н а другом 

месту               

17/1   472 Накнаде из буџета за стано вање и живот  700,000           700,000 

17/2   426 Mатеријал     4,000,000       4,000,000 

17/3   424 Специјализоване услуге 100,000           100,000 

      Извор ф инансирања за раздео 2.             0 

  

01 Приходи из буџета 42,923,000           42,923,000 

  

07 Донације од остал. нивоа власти      4,000,000       4,000,000 

      Укупно за раздео 2.             46,923,000 

      

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  

              

  330   

 Судови 

              

18   411 Плате и додаци запослених 4,330,000           4,330,000 
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19   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 776,000           776,000 

19/1   415 

Накнада трошкова за   

превоз 113,000           113,000 

      Извор ф инансирања за раздео 3.             0 

  

01 Приходи из буџета 5,219,000           5,219,000 

      Укупно за раздео 3.             5,219,000 

      

УПРАВА ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ                

  130   Опште услуге                

20   411 Плате и додаци запослених 100,100,000         14,700,000 114,800,000 

21   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 20,544,000           20,544,000 

22   413 Накнаде у натури 800,000           800,000 

23   414 Соц. давања запосленима  10,000,000         300,000 10,300,000 

23/1   415 

Накнада трошкова за   

превоз 6,240,000           6,240,000 

24   421 Стални трошкови  22,000,000           22,000,000 

25   422 Трошкови путовања  670,000           670,000 

26   423 Услуге по уговору  25,935,000   11,000     3,637,343 29,583,343 

27   424 Специјализоване услуге 1,000,000           1,000,000 

28   425 
Текуће поправке  
и одржавање 7,230,000           7,230,000 

29   425 

Текуће поправке и  

одржавање зграде ХЕЛП-а 2,000,000           2,000,000 

30   426 Материјал 10,190,000   92,230       10,282,230 

31   482 Порези, обав.таксе и  казне  295,000           295,000 

32   483 Новчане казне и пен али 1,000,000           1,000,000 

33   512 Машине и опрема  5,000,000   12,270       5,012,270 

33/1   515 Нематеријална имовина 897,000           897,000 

  160   
Опште јавне  услуге  некласификоване на 
другом месту                

34   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи             0 

34/1   421 Стални трошкови  5,000           5,000 

35   423 Услуге по уговору             0 

36   426 Материјал 98,000           98,000 

36/1   481 Дотације верским организацијама 100,000           100,000 

37   481 Дотације невладиним организацијама 15,000         225,000 240,000 

38   481 

Дотације за финансирање  редовног рада 

политичких субјеката  1,100,000           1,100,000 

  150   

Опште јавне  услуге-   

истраживање и  развој               
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39   421 

Стални трошкови - реализација ЛАП-а за  

младе 390,000           390,000 

40   423 

Услуге по уговору - реализација ЛАП-а за 

младе 850,000           850,000 

41   424 

Специјализоване услуге - реализација 

ЛАП-а за младе 1,000,000           1,000,000 

42   426 Материјал - реализација ЛАП-а за младе 300,000           300,000 

42/1   472 Остале накнаде из буџета за  образовање 150,000           150,000 

43   481 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 524,000           524,000 

  421   Пољопривреда               

43/1   423 Услуге по уговору 500,000             

44   424 Специјализоване услуге 1,500,000           1,500,000 

44/1   451 Текуће субвенције за  пољопривреду 12,000,000           12,000,000 

44/2   481 Дотације невладиним организацијама               

  620   Развој заједнице               

45   424 

Одржавање комуналне  

хигијене 67,000,000           67,000,000 

45/1   424 Одржавање кишне кан ализације 15,000,000           15,000,000 

46   451 

Субвенције  

ЈКП "Паркинг серви с" 3,700,000           3,700,000 

47   451 Субвенције ЈП СКЦ    59,000,000           59,000,000 

48   451 
Субвенције за Регионални центар за 
управљање отпадом “Еко Тамнава”              0 

49   451 

Капиталне субвенције ЈКП Водовод и 

канализација - изградња фекалне 

канализације Уровци и Кртинска          100,000,000   100,000,000 

49/1   621 Учешће у капи талу јавних предузећа 2,100,000             

  070   

Социјална помоћ угроженом 

становниш тву некласификована на 
другом месту                

50   472 Накнаде за становање и живот- ЈКП ВИК  15,200,000           15,200,000 

51   472 

Накнаде за становање и живот- ЈКП 

Топловод 1,000,000           1,000,000 

52   472 
Накнаде за становање и живот- ЈКП 
Обреновац 1,000,000           1,000,000 

53   472 

Трошкови сахране социјално 

необезбеђених лица 400,000   47,044       447,044 

54   481 Дотације Црвеном крсту  3,000,000           3,000,000 

  170   Трансакције јавног дуга                

55   441 Отплата домаћих камата  2,500,000           2,500,000 
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56   444 Пратећи трошкови задуживања 100,000           100,000 

  040   Породица и деца               

57   472 
Трошкови смештаја деце са посебним 
потребама 2,800,000           2,800,000 

58   472 

Накнада из буџета за децу и породицу-

бракови и бебе  
2,700,000           2,700,000 

59   481 

Дотација осталим удружењима грађана 

фонд Иван Батинић  500,000           500,000 

  050   Незапосленост               

60   454 Текуће субвенције приватним предузећима  4,000,000           4,000,000 

60/1   464 

Текуће дотације Националној служби за 

запошљавање             0 

  060   Станова ње                

61   472 Накнаде за становање и живот  910,300   72,044     10,474,000 11,456,344 

  820   Услуге  културе               

62   423 Услуге по уговору 400,000           400,000 

63   424 Специјализоване услуге 700,000           700,000 

64   426 Материјал 500,000           500,000 

65   472 Накнаде за културу из буџета 500,000           500,000 

66   481 Дотације невладиним организацијама 500,000         200,000 700,000 

  810   Услуге  рекреације и спорта                

67   481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000           1,000,000 

  912   Основно образовање               

67/1   423 Услуге по уговору 49,920           49,920 

68   472 Превоз ученика 40,000,000           40,000,000 

69   472 

Накнаде из буџета асистентима у настави 

физичке културе 2,000,000           2,000,000 

70   463 Трансфери ОШ  15,000,000           15,000,000 

  980   

Образовање некласификовано на другом 

месту                

71   472 Превоз ученика             0 

72   472 Накнаде из буџета за образовање 4,000,000           4,000,000 

73   463 Текући трансфери ни воу Републике-школе 200,000           200,000 

  180   Трансфери општег карактера                

74   463 

Tекући трансфери осталим ни воима 

власти-МНРО 600,000           600,000 

75   463 
Трансфери осталим нивоима власти-Дом 
здравља 500,000           500,000 
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  560   

Заштита живо тне средине 

некласификована на другом месту                

76   451 Субвенције ЈКП “ Топловод” -по програму 76,000,000           76,000,000 

77   451 

Субвенције ЈКП “ Водовод и канализација” 

- по програму 54,600,000         95,400,000 150,000,000 

78   424 

Услуге одржавања националних паркова и  

природних површина 67,500,000           67,500,000 

79   451 

Субвенције ЈКП “ Обреновац” - по 

програму 7,398,844         26,601,156 34,000,000 

80   451 Субвенције ЈП СКЦ  - по програму 61,000,000         49,000,000 110,000,000 

      Извор ф инансирања за раздео 4. 266,498,844             

  

01 Приходи из буџета 745,792,064           745,792,064 

  

03 Социјални доприноси   0         0 

  

07 Донације од остал. нивоа власти      234,588       234,588 

  

10 Примања од домаћих задуживања          100,000,000   100,000,000 

  

 

13 Процењени вишак прихода            200,537,499 200,537,499 

      Укупно за раздео 4.             1,046,564,151 

      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                

  160   Опште јавне  услуге                

81   421 Стални трошкови  3,000,000           3,000,000 

82   423 Услуге по уговору 950,000         38,000 988,000 

83   424 Специјаизоване услуге 120,000           120,000 

84   425 Текуће поправке и одржавање  2,000,000         2,682,381 4,682,381 

85   426 Материјал 500,000           500,000 

86   482 Порези, обавезне таксе и  казне  58,000           58,000 

87   512 Машине и опрема  372,000         1,246,537 1,618,537 

 
    Извор ф инансирања за раздео 4.1.             0 

  

 

01 Приходи из буџета 7,000,000           7,000,000 

  

 

13 Вишак при хода           3,966,918 3,966,918 

      Укупно за раздео 4.1.             10,966,918 

      

ЈАВНО ПРЕДУЗЕ ЋЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ                

  620   Развој заједнице               

88   411 Плате и додаци запослених 59,618,967           59,618,967 

89   412 

Социј.доприноси на 

 терет послодавца 10,695,000           10,695,000 
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90   414 

Социјална давања 

 запослен.  2,950,000 400,000         3,350,000 

91   415 

Накнаде за запослене  

/превоз/ 2,040,000           2,040,000 

92   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 2,346,000           2,346,000 

93   421 

Стални тр. Енергетске  услуге-електрична 

енергија 51,500,000           51,500,000 

94   421 

Стални трошкови -  

редовна делатност 6,036,411           6,036,411 

95   422 Трошкови путовања  540,000           540,000 

96   423 

Услуге по уговору - 

редовна делатност 18,249,000           18,249,000 

97   423 

Услуге по уговору - 

услуге образовања запослених 360,000           360,000 

98   424 

Услуге очувања животне  

средине и геодетске услуге 6,930,000           6,930,000 

99   425 
Текуће поправке и  
одржавање - саобраћајнице 8,746,090         6,600,685 15,346,775 

99/1   425 

Текуће поправке и одржавање - бањска 

бушотина 1,000,000           1,000,000 

100   425 

Текуће поправке и одржав.  

 редовна делатност 3,120,000         2,030,846 5,150,846 

101   426 Материјал - редовна делатност 8,940,000           8,940,000 

101/1   441 Отплата домаћим пословним банкама 3,364,000           3,364,000 

101/2   444 Пратећи трошкови задуживања 200,000           200,000 

102   485 Накнада штете  нанете  од државних органа 17,700,000           17,700,000 

103   482 Порези, обав.таксе и  казне  3,230,000           3,230,000 

104   511 Пројектно планирање  3,700,000           3,700,000 

105   511 

Изградња зграда и објеката-остали 

објекти-школе 37,190,000         61,399,001 98,589,001 

105/1   512 Опрема - редовна делатност 5,070,000           5,070,000 

105/2   515 
Нематеријална имовина-компјутерски 
софтвер 1,000,000           1,000,000 

105/3   541 Прибављање земљишта 6,000,000           6,000,000 

105/4   611 

Отплата главнице домаћим пословним 

банкама  19,444,000           19,444,000 

  530   Заштита живо тне средине                

106   424 Остале специјализоване услуге             0 

107   425 
Текуће поправке и  
одржавање - саобраћајнице 78,130,000         30,000,000 108,130,000 

108   425 
Текуће поправке и  
одржавање електро мреже 41,870,000           41,870,000 

108/1   426 Материјал - електромреже 3,000,000           3,000,000 

109   511 Изградња зграда и објеката-саобраћајнице 29,800,000         17,200,000 47,000,000 

   

Извор ф инансирања за раздео 4.2.               
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01 Приходи из буџета 432,769,468           432,769,468 

  

03 Социјални доприноси   400,000         400,000 

  

 

13 Вишак при хода           117,230,532 117,230,532 

      Укупно за раздео 4.2.             550,400,000 

      

ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ                

  130   Опште услуге                

110   411 Плате и додаци запослених 11,921,700           11,921,700 

111   412 

Соц.доприноси на терет 

послодавца 2,133,985           2,133,985 

112   413 Накнаде у натури 80,000           80,000 

113   414 

Социјална давања  

запосленима  100,000 500,000         600,000 

114   415 

Накнаде за запослене  

 /превоз/ 430,000           430,000 

115   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 455,000           455,000 

116   421 Стални трошкови  1,365,000           1,365,000 

117   422 Трошкови путовања  140,000           140,000 

118   423 Услуге по уговору 2,154,315           2,154,315 

119   424 Специјализоване услуге 50,000           50,000 

120   425 Текуће поправке и одржавање  500,000           500,000 

121   426 Материјал - редовна делатност 920,000           920,000 

122   482 Порези, обавезне таксе и  казне  150,000           150,000 

123   512 Машине и опрема  2,100,000           2,100,000 

  530   Заштита живо тне средине                

123а   421 Стални трошкови              0 

124   423 Услуге по уговору 400,000           400,000 

125   424 Специјализоване услуге 25,538,560   1,303,080     1,000,000 27,841,640 

125/1   426 Материјал 28,880   20,000       48,880 

125/2   511 Пројектно планирање  958,560           958,560 

126   512 Машине и опрема  2,050,000           2,050,000 

126/1   513 Остале некретнине и  опрема 24,000   3,570,000       3,594,000 

   

Извор ф инансирања за раздео 4.3.               

  

01 Приходи из буџета 51,500,000           51,500,000 

  

03 Социјални доприноси   500,000         500,000 

  

 

07 Донације од остал. нивоа власти      4,893,080       4,893,080 
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13 Вишак при хода 

     

1,000,000 1,000,000 

      Укупно за раздео 4.3.             57,893,080 

      ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР                

  130   Опште услуге                

127   411 Плате и додаци запослених 12,100,000           12,100,000 

128   412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 2,100,000           2,100,000 

129   413 Накнаде у натури 80,000           80,000 

130   414 

Социјална давања 

 запосленима  450,000 2,000,000         2,450,000 

131   415 
Накнаде за запослене  
 /превоз/ 500,000           500,000 

132   416 

Награде, бонуси и остали 

 посебни расходи 375,000           375,000 

133   421 Стални трошкови  3,720,000           3,720,000 

134   422 Трошкови путовања  50,000           50,000 

135   423 Услуге по уговору 2,280,000           2,280,000 

136   424 Специјализоване услуге 100,000           100,000 

137   426 Материјал 245,000           245,000 

  411   

Општи економски   

послови               

138   425 Текуће поправке и одржава.  2,000,000           2,000,000 

139   482 

Порези, обав.таксе и   

казне  11,000,000           11,000,000 

140   511 

Зграде и грађевински  

објекти 2,000,000           2,000,000 

141   512 Машине и опрема  1,500,000           1,500,000 

142   515 Нематеријална имовина 500,000           500,000 

   

Извор ф инансирања за раздео 4.4. 

      

  

  

01 Приходи из буџета 39,000,000 

     

39,000,000 

  

 

03 Социјални доприноси 

 

2,000,000 

    

2,000,000 

      Укупно за раздео 4..4.             41,000,000 

      Извор ф инансирања за раздео 1-4               

  

01 Приходи из буџета 1,353,468,532   

   

1,353,468,532 

  

03 Социјални доприноси   2,900,000 

    

2,900,000 

  

07 Донације од остал. нивоа власти      9,127,668 

   

9,127,668 

  

 

10 Примања од домаћих задуживања  

    

100,000,000 

 

100,000,000 

    13 Вишак при хода           322,734,949 322,734,949 

      УКУПНО           1,788,231,149 
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 ИЗВРШЕЊ Е БУЏЕТА 

 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015.  и 2016. 

годину које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Сл. 

гласник РС”  број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13) и Закона о одређивању  максималног 

броја запослених у локалној администрацији (“Сл. гласник РС” бр. 104/09) број запослених код корисника буџета градске 

општине Обреновац не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време и то :  

 194 запослених на неодређено време 

 15  запослених на одређено време 

У овој Одлуци о буџету  средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.  

  

Члан 10. 

  Укупна средства за јавну потрошњу градске општине Обреновац, утврђена одлуком Града, повећавају се за 

износ средстава ко ја се преносе из буџета Града за конкретне намене, на основу акта Градоначелника.  

 Обим средстава за јавну потрошњу градске општине Обреновац повећава се за износ који градска општина оствари 

по основу донација и трансфера. 

 

Члан 11. 

 У случају да се  буџету градске општине Обреновац из другог буџета (Републике, Града или друге локалне 

самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове 

одлуке, Одељење за буџет, финансије и привреду (у даљем тексту Одељење) на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу.  

 

Члан 12. 

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

одлуке. 

  

Члан 13. 

 Председник градске општине може донети одлуку о промени висине апропријација у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

 Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 

мењати без ограничења.  

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

градске општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и 

може се користити за немене ко је нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном 

обиму. Укупан износ преусмеравања средстава не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава 

текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом.  

 

  Члан 14. 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком одговоран је руководилац  директног, 

односно индиректног корисника буџетских средстава.  

 

 Члан 15. 

 Одељење је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана 

по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника градске општине.  

 У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог члана Председник градске општине  доставља извештај 

Скупштини градске општине. 

 

Члан 16. 

 Средства текуће буџетске резеве у износу од 10.000.000 динара, користиће се на основу решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве која доноси Председник градске општине, на предлог Одељења, а по прибављеном 

мишљењу Већа градске општине.  

 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за ко је апропријације нису извршене или за 

сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне.        

                  Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на конту  

за чију намену су средства усмерена. 
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Члан  17. 

 Новчана средства буџета градске општине Обреновац и средства индиректних корисника буџета градске општине 

воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора. 

                Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине ко ја преостану по извршењу обавеза 

буџета могу се користити за депоновање код Народне банке Србије или код пословних банака које имају одговарајући 

бонитет, уз полагање одговарајућих инструмената обезбеђења.  

                Депоновање средстава врши се на основу појединачне одлуке Председника градске општине о депоновању, у складу  

са Законом, а уз прибављање мишљења Већа градске општине.  

 

Члан 18. 

 Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8.  ове Одлуке, у делу који се односи на: 

 раздео  1 – Скупштина градске општине, врши се на основу  финансијског плана Скупштине градске општине 

који доноси Председник скупштине у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке;  

 раздео 2- Председник и Веће градске општине, врши се на основу  финансијског плана Председника и Већа 

градске општине који доноси Председник градске општине у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке;  

 раздео 3- Јавно правобранилаштво градске општине, врши се на основу  финансијског плана Ја вног 

правобранилаштва  ко ји доноси Јавни правобранилац у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке;  

 раздео 4- Управа градске општине, врши се на основу  финансијског плана Управе градске општине  који 

доноси Начелник управе градске општине у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке;  

 

 За средства у разделу 4.1. – Месне заједнице, распоред средстава по месним заједницама утврдиће се посебним 

Решењем Већа градске општине. На основу тако утврђеног обима средстава, савети  МЗ доносе свој фина нсијски план.  

 Доносиоци финансијских планова из става 1 овог члана, у складу са истим, доноће и Планове набавки за исти 

период. 

 Индиретни корисници, носиоци раздела, распоред и коришћење осталих средстава утврђених овом Одлуком  врше 

годишњим  финансијским плановима.  

 Финансијски планови директних и индиректних корисника мењају се истовремено са променом апропријација 

утврђених чланом 8. ове Одлуке у складу са законом.  

 

Члан 19. 

 Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средства, одговоран је за 

преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средства органа ко јим 

руководи и издавање налога за уплату средства ко ја припадају буџету.  

 

Члан 20 

 Распоред и коришћење средстава у 2014. години, вршиће се по основу решења и Одлуке Штаба за ванредне 

ситуације на територији ГО Обреновац у оквиру раздела 2 – Председник и Веће и то : 

 функција 110 – Извршни и законодавни органи,  економска класификација 499 – Средства резерве; 

 функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска 

класификација 426 – Материјал 

 функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска 

класификација 472 – Накнаде из буџета за становање и живот. 

 Распоред и коришћење средстава у 2014. години, вршиће се по општем или посебном акту (решење, закључак, 

одлука, уговор)  у оквиру раздела 4 – Управа градске општине и то : 

 

 функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама; 

 функција 150 – Опште јавне услуге истраживање и развој, економске класификације 421, 423, 424, 426,472  и 481– 

Реализација локалног акционог плана за младе;  

 функција 421 – Пољопривреда, економска  класификације, 423-Услуге по уговору 

 функција 421 – Пољопривреда, економска  класификације, 424-Специјализоване услуге; 

 функција 421 – Пољопривреда, економска класификације, 451- Текуће субвенције за пољопривреду;  

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 за програм одржавања комуналне хигијене и  

објеката водоводне и канализационе мреже;  

 функција 620 – Разво ј заједнице, економска класификација 451 – Субвенције ЈКП “Паркинг сервис”;  

 функција 620 – Разво ј заједнице, економска класификација  451 – Субвенције ЈП СКЦ; 

 функција 620 – Развој заједнице, економска класификација  451 – Капиталне субвенције ЈКП Водовод и 

канализација – изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска;  

 Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 472 – Накнаде за становање 

и живот ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Топловод и ЈКП “Обреновац”; 
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 функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 481 – Дотације Црвеном 

крсту; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Трошкови смештаја деце са посебним потребама; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за децу и породицу-бракови и 

бебе; 

 функција 040 – Породица и деца, економска класификација 481 – Дотације осталим удружењима грађана – Фонд 

“Иван Батинић”; 

 функција 050 – Незапосленост, економска класификација 454 – Текуће субвенције приватним предузећима 

 функција 820 – Услуге културе, економске класификације 423,424,426,472 и 481;  

 функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама;  

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 423– Услуге по уговору 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 472 – Превоз ученика 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 472 – Накнаде из буџета асистентима физичке 

културе 

 функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 – Трансфери  ОШ;  

 функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде из буџета 

за образовање; 

 функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација  463 –Текући трансфери 

нивоу Републике - школе; 

 функција 180 – Трансфери општег карактера, економска класификација 463- трансфери другим нивоима власти – 

МНРО; 

 функција 180 – Трансфери општег карактера, економска класификација 463- трансфери другим нивоима власти – 

опрема за Дом здравља; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 451- 

Субвенције ЈКП Топловод – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 451 - 

Субвенције ЈКП Водовод и канализација – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 451 - 

Субвенције ЈКП Обреновац – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 451 - 

Субвенције ЈП СКЦ – по програму; 

 Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424- Услуге 

одржавања националних паркова и природних површина – по програму. 

 

Члан 21. 

 Директни и индиректни корисници буџета могу користити средства распоређена овом одлуком за намене за  које су 

им та средства и одобрена. 

 

Члан 22. 

 Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на  терет средстава буџета само до износа апропријације 

утврђене овом одлуком. 

 Изузетно, од става 1 овог члана, корисници из ства 1 овог члана могу преузимати  обавезе по уговору који се односи 

на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет, финансије и привреду.  

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком или је у  супротности са 

Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета.  

 Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у то ј години преносе се и 

имају статус преузетих обавеза и у 2014. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

 

Члан 23. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно приходима и примањима буџета.  

 Ако се у току године приходи и примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то:  

- обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу , 

- минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава . 

 Председник градске општине може обуставити привремено извршење појединих издатака у случају да се издаци 

повећају или примања буџета смање . 

 

Члан 24. 

 Одељење  ће вршити одговарајуће промене функционалне и економске класификације утврђене овом одлуком ради 

усклађивања тих класификација са законским изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру за буџетски 

систем. 
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Члан  25. 

 Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до висине издатака ко је за тромесечни период одреди Одељење.  

 Приликом одређивања квоте за кориснике средстава буџета, Одељење  има у виду планирана средства у буџету за 

тог буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета.  

 Корисници средстава буџета дужни су да уз захтев  за трансфер средстава , доставе Одељењу комплетну 

документацију за плаћање , на основу ко је је утврђена обавеза корисника буџетских средстава . 

 

Члан 26. 

 Индиректни корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, најкасније до 31. децембра 2014. 

године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, ко ја су овим корисницима пренета у складу  

са Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину. 

  

Члан 27. 

 У буџетско ј 2014. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних 

награда и других врста награда предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директног и индиректне 

кориснике средстава буџета градске општине Обреновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.  

 

 

Члан 28. 

 Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских  радова, ко је закључују директни корисник и 

индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у скла ду са прописима који регулишу јавне набавке . 

 

Члан 29. 

 Јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће  

буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет градске општине Обреновац.  

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

   

Члан 30. 

 Директни  и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказу ју на терет капитала, осносно не исказују расход амортизације и упоребе средстава за рад. 

 

Члан 31. 

 Одлуку о капиталном задуживању градске општине Обреновац доноси Скупштина градске општине Обреновац, уз  

сагласност Скупштине  града Београда и по претхо дно прибављеном мишљењу Министарства финансија  – Управе за јавни 

дуг. 

 

Члан 32. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“  и доставити Секретеријату за финансије града Београда.  

 

Члан 33. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл. листу града Београда”, а примењиваће се од 

01.07.2014. године. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

VII-01 бр. 400-9 од  28. јуна 2014. године  

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                        Жељко Јоветић  

 

 

 

 

 

 

 


