
Обрађивач: Одељење за финансије и привреду
Предлагач:   Веће Општине
Разматра: Скупштина

          П Р Е Д Л О Г

Скупштина Градске општине Палилула, на ____ седници одржаној __.12.2014. године, на
основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града
Београда“, бр.  43/08, 16/10 и 35/13), донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2014. годину („Службени лист града
Београда“, брoj 57/14 и 74/14), члан 1. мења се, тако да гласи:

Буџет Градске општине Палилула за 2014. годину, (у даљем тексту: буџет), састоји се од:

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
   1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8): 548.542.579
   1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 548.104.879

- текући приходи буџета укључујући и донације 548.104.879
- приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника -

   1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8): 437.700
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5): 572.481.406

   2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 527.559.855
- текући буџетски расходи укључујући и донације 527.559.855
- расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних

     буџетских корисника
-

   2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
у чему:

44.921.551

- текући буџетски издаци са донацијама 44.921.551
- издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских
корисника

-

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5): -23.938.827
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ОПИС Износ
(динара)

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

-

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

984.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62): -22.954.827
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

-

Примања од задуживања (категорија 91) -
Неутрошена средства из претходних година 32.914.827

     Издаци за отплату главнице дуга (61) 9.960.000
     Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
     спровођења јавних политика (део 62)

-

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 22.954.827

Члан 2.

Капитални издаци у 2014. години планирају се у износу од 44.921.551 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс.

Н а м е н а 2014
година

- износ -
(динара)

511 01 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови 32.453.808
511 13 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови 157.438
511 01 Замена врата на архивском простору 70.000
511 13 Замена врата на архивском простору 7.412
511 01 Спортска хала у П. Скели - пројекат вентилације 479.000
512 13 УК „Палилула“ - електронска опрема за позориште 4.000
512 07 Опремање амбуланте за превентивне систематске

прегледе у центру за лица која траже азил
450.000

512 07 Опремање игралишта  за децу и младе у центру за лица
која траже азил

450.000

512 01 Учешће Општине у опремању амбуланте и игралишта за
лица која траже азил

48.000

512 01 Машине и опрема (рачунари) 1.500.000
512 01 Машине и опрема (штампачи и мреже) 100.511
512 09 Машине и опрема (штампачи и мреже) 249.489
512 07 Машине и опрема (штампачи и мреже) 179.000
512 01 Управа општине - административна опрема 62.000
512 09 Управа општине - административна опрема 175.000
512 07 Управа општине - административна опрема- матичари 299.760
512 13 Пројекат „Рециклажа није бламажа“ 920
512 13 Електронска опрема - матичари 371.140
512 15 Електронска опрема - инспекције 12.863
512 07 Административна опрема - матична служба 27.310
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Екон.
класиф.

Извор
финанс.

Н а м е н а 2014
година

- износ -
(динара)

512 01 ЈП „Пословни центар општине Палилула“
административна и спортска опрема

488.000

515 01 Лиценце 997.900
541 01 Уређење паркова на територији Општине 6.338.000

У К У П Н О 44.921.551

Члан 3.

У члану 3. износ „3.339.615“ замењује се износом „3.366.998“ а износ „2.339.615“ замењује
се износом „2.366.998“.

Члан 4.

У члану 4., „примања по врстама и издаци по основним наменама“ утврђују се у следећим
износима:

ПРИМАЊА

Економска
класификација

В р с т а    п р и х о д а Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕДСТВА ИЗ
2013 ГОДИНЕ

- 32.914.827 32.914.827

311 КАПИТАЛ - ЈП „Пословни центар
 општине Палилула“

- - -

Свега 3 : - 32.914.827 32.914.827

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71 Порези

711 Порез на зараде 316.919.511 - 316.919.511

711 Порези на доходак, добит и
капиталне добитке
 (од пољопривреде и шумарства)

- - -

711 Порези на доходак, добит и
капиталне добитке (на земљиште)

330.000 - 330.000

711 Самодоприноси - - -

713 Порез на имовину
 (од непокретности)

140.779.664 - 140.779.664

Свега 71 : 458.029.175 - 458.029.175
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Економска
класификација

В р с т а    п р и х о д а Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

73 Донације и трансфери

732 Текуће донације од међународних
 организација у корист нивоа општина

- - -

733 Други текући трансфери од
Републике у корист нивоа општина

- 785.220 785.220

733 Текући наменски трансфери од
Републике у корист нивоа општина

- 900.000 900.000

733 Текући трансфери градова у
корист нивоа општина

- 3.027.825 3.027.825

733 Капитални трансфери градова у
корист нивоа општина

- - -

Свега 73 : - 4.713.045 4.713.045

74 Други приходи

741 Приходи од камата на средства
 буџета општине

2.000.000 - 2.000.000

742 Приходи од продаје добара и услуга
 у  корист нивоа општина

22.800.000 - 22.800.000

742 Приходи од давања у закуп
 објеката Општине (са ПДВ-ом)

52.147.391 - 52.147.391

742 Општинске административне
 таксе

1.810.000 - 1.810.000

742 Приходи од делатности општинских
органа и организација

600.000 - 600.000

743 Приходи од новчаних казни у
корист нивоа општина

200.000 - 200.000

743 Приходи од мандатних казни у
корист нивоа општина

55.000 - 55.000

744 Текући добровољни
 трансфери од правних лица

- - -

745 Остали приходи у корист нивоа
општина

2.400.000 - 2.400.000

Свега 74 : 82.012.391 - 82.012.391

77 Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

771 Меморандумске ставке - 1.921.976 1.921.976

772 Меморандумске ставке
 из претходне године

- 1.428.292 1.428.292

Свега 77 : - 3.350.268 3.350.268
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Економска
класификација

В р с т а    п р и х о д а Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

Свега 7   : 540.041.566 8.063.313 548.104.879

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

- 437.700 437.700

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА

- - -

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- 984.000 984.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 540.041.566 42.399.840 582.441.406

ИЗДАЦИ - Општи део

 Економска
класификација

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
41  Расходи за запослене
411  Плате, додаци и накнаде 213.348.028 - 213.348.028

 запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на 38.859.946 - 38.859.946

терет послодавца
413 Накнаде у натури 5.420.000 - 5.420.000
414 Социјална давања 2.010.599 3.395.002 5.405.601
 415 Накнаде трошкова за запослене 3.677.262 - 3.677.262
416  Награде запосленима и остали 1.188.000 581.400 1.769.400

посебни расходи
Свега 41 : 264.503.835 3.976.402 268.480.237

42 Коришћење услуга и роба
421 Стални трошкови 37.122.691 4.713.537 41.836.228
422 Трошкови путовања 4.440.900 1.161.423 5.602.323
423 Услуге по уговору 61.848.130 4.364.748 66.212.878
424 Специјализоване услуге 11.264.113 6.450.961 17.715.074
425  Текуће поправке и одржавање 12.175.455 3.615.864 15.791.319
426 М а т е р и ј а л 12.361.094 1.127.180 13.488.274

Свега 42 : 139.212.383 21.433.713 160.646.096
43  Амортизација и употреба

средстава за рад
431  Амортизација некретнина и опреме - - -

Свега 43 : - - -
44  Отплата камата и пратећи

 трошкови задуживања
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 Економска
класификација

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

441  Отплата домаћих камата 4.735.000 - 4.735.000
444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

Свега 44 : 4.740.000 - 4.740.000
46 Донације, дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти 2.086.461 6.879.039 8.965.500
 465  Остале дотације и трансфери 16.473.256 - 16.473.256

Свега 46 : 18.559.717 6.879.039 25.438.756
47 Социјално осигурање

 и социјална заштита
472 Накнаде за социјалну 1.286.720 785.220 2.071.940

заштиту из буџета
Свега 47 : 1.286.720 785.220 2.071.940

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним 15.264.194 5.593.082 20.857.276

организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне 40.430.500 13.211 40.443.711
483 Новчане казне и пенали по 900.000 374.841 1.274.841

решењу судова
484 Накнада за штету насталу - - -

од елементарних непогода
 485  Накнада за штету насталу од 240.000 - 240.000

 стране државних органа
Свега 48 : 56.834.694 5.981.134 62.815.828

49 Средства резерве
499 Средства резерве 3.366.998 - 3.366.998

(стална и текућа)
Свега 49 : 3.366.998 - 3.366.998
Свега 4  : 488.504.347 39.055.508 527.559.855

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 33.002.808 164.850 33.167.658
512 Машине и опрема 2.198.511 2.219.482 4.417.993
 513  Остале некретнине и опрема - - -
515 Нематеријална имовина 997.900 - 997.900

Свега 51 : 36.199.219 2.384.332 38.583.551
54 Природна имовина
541 Земљиште 6.338.000 - 6.338.000

Свега 54 : 6.338.000 - 6.338.000
Свега 5  : 42.537.219 2.384.332 44.921.551
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 Економска
класификација

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

61 Отплата главнице
611 Отплата главнице 9.000.000 960.000 9.960.000

домаћим кредиторима
Свега 61 : 9.000.000 960.000 9.960.000

62 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће - - -

финансијске имовине
Свега 62 : - - -
Свега 6  : 9.000.000 960.000 9.960.000
УКУПНИ РАСХОДИ: 540.041.566 42.399.840 582.441.406

II - ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.

У члану 5. став 1., износ „580.613.243“ замењује се износом „582.441.406“.
У ставу 2. алинеја 2., износ „7.219.150“ замењује се износом „8.063.313“
После алинеје 5., додаје се алинеја 6., тако да гласи:
„- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине планира се у износу

од 984.000 - извор финансирања 12.“
Табела „ИЗДАЦИ - посебан део“ мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ - Посебни део

Ра
зд

ео
Гл

ав
а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а О  п  и  с Из буџета Из других

извора
Укупно

I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ
 ОПШТИНЕ

070 Социјална помоћ угроженом
становништву

423 Услуге  по уговору - 7.100 7.100

424 Специјализоване услуге 1.350.000 198.744 1.548.744

425 Текуће поправке и одржавање 1.400.000 - 1.400.000

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

465 Остале дотације и трансфери - - -
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Ра

зд
ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а О  п  и  с Из буџета Из других

извора
Укупно

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

959.032 785.220 1.744.252

481 Дотације невладиним
организацијама

2.928.000 2.477.778 5.405.778

511 Зграде и грађевински објекти - - -

512 Машине и опрема 48.000 900.000 948.000

 Извори финансирања
за функцију 070:

01  Приходи из буџета 6.685.032 - 6.685.032

13  Приходи из претходних година - 2.683.622 2.683.622

07 Донације од осталих нивоа власти - 1.685.220 1.685.220

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

Укупно за функцију 070: 6.685.032 4.368.842 11.053.874

110 Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

3.395.109 - 3.395.109

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

622.830 - 622.830

413 Накнаде у натури - - -

414 Социјална давања запосленима - 425.506 425.506

415 Накнаде трошкова за запослене 6.262 - 6.262

416 Награде запосленима и остали
 посебни расходи

335.000 90.000 425.000

421 Стални трошкови 886.891 - 886.891

422 Трошкови путовања 200.000 - 200.000

423 Услуге  по уговору 5.583.086 1.538.050 7.121.136

424 Специјализоване услуге - - -

426 Материјал 608.000 - 608.000

444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000
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Ра
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Гл
ав

а

Ф
ун
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а

П
оз
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иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а О  п  и  с Из буџета Из других

извора
Укупно

463 Трансфери осталим
нивоима власти

60.000 - 60.000

465  Остале дотације и трансфери 145.000 - 145.000

481 Дотације невладиним
организацијама

1  дотације политичким
  странкама

624.194 45.304 669.498

2 дотације осталим непрофитним
институцијама

8.492.000 500.000 8.992.000

482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000

484 Накнада за штету насталу услед
елементарних непогода

- - -

499 Средства резерве

1  стална резерва 1.000.000 - 1.000.000

2  текућа резерва 2.366.998 - 2.366.998

 Извори финансирања
за функцију 110:

01  Приходи из буџета 24.332.370 - 24.332.370

13  Приходи из претходних година - 2.171.238 2.171.238

07 Донације од осталих нивоа власти - 425.506 425.506

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 2.116 2.116

Укупно за функцију 110: 24.332.370 2.598.860 26.931.230

160  Опште јавне услуге које нису
 класификоване на другом месту

416 Награде запосленима и остали
 посебни расходи

- 491.400 491.400

421 Стални трошкови - - -

422 Трошкови путовања - - -

423 Услуге  по уговору - - -

426 Материјал - - -
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463 Трансфери осталим
нивоима власти

- 106.500 106.500

481  Дотације невладиним
 организацијама

- - -

 Извори финансирања
за функцију 160:

01  Приходи из буџета - - -

13  Приходи из претходних година - - -

07 Донације од осталих нивоа власти - 597.900 597.900

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

Укупно за функцију 160: - 597.900 597.900

330  Судови

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

5.824.700 - 5.824.700

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

1.158.552 - 1.158.552

415 Накнаде трошкова за запослене 40.000 - 40.000

423 Услуге  по уговору 1.066.000 - 1.066.000

465  Остале дотације и трансфери 107.100 - 107.100

483 Новчане казне и пенали по
решењу судова

900.000 374.841 1.274.841

 Извори финансирања
за функцију 330:

01 Приходи из буџета 9.096.352 - 9.096.352

13  Приходи из претходних година - 374.841 374.841

Укупно за функцију 330: 9.096.352 374.841 9.471.193

360 Јавни ред и мир некласификован
на другом месту

416 Награде запосленима и остали
 посебни расходи

- - -

423 Услуге  по уговору 415.150 34.032 449.182
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463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

465 Остале дотације и трансфери 550.000 - 550.000

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

512 Машине и опрема - - -

 Извори финансирања
за функцију 360:

01  Приходи из буџета 965.150 - 965.150

13  Приходи из претходних година - 34.032 34.032

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 360: 965.150 34.032 999.182

421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге - - -

425 Текуће поправке и одржавање - 2.551.004 2.551.004

512 Машине и опрема - - -

 Извори финансирања
за функцију 421:

01 Приходи из буџета - - -

13  Приходи из претходних година - 2.551.004 2.551.004

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 421: - 2.551.004 2.551.004

450  Саобраћај

425 Текуће поправке и одржавање 1.061.000 835.888 1.896.888

511 Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања
за функцију 450:

01 Приходи из буџета 1.061.000 - 1.061.000

13  Приходи из претходних година - 835.888 835.888

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 450: 1.061.000 835.888 1.896.888
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560 Заштита животне
средине некласификована
на другом месту

421 Стални трошкови - - -

422 Трошкови путовања 255.900 - 255.900

423 Услуге  по уговору - - -

424 Специјализоване услуге 1.537.968 13.302 1.551.270

425 Текуће поправке и одржавање 310.000 - 310.000

426 Материјал 522.766 - 522.766

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

465 Остале дотације и трансфери - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

481 Дотације невладиним
организацијама

90.000 300.000 390.000

482 Порези, обавезне таксе и казне - - -

512 Машине и опрема - 920 920

541 Земљиште - - -

 Извори финансирања
за функцију 560:

01 Приходи из буџета 2.716.634 - 2.716.634

13  Приходи из претходних година - 314.222 314.222

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 560: 2.716.634 314.222 3.030.856

620 Развој заједнице

421 Стални трошкови - - -

423  Услуге по уговору 400.000 - 400.000

424 Специјализоване услуге 437.215 5.560.857 5.998.072

425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 - 1.000.000

426 Материјал - - -



13
Ра

зд
ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а О  п  и  с Из буџета Из других

извора
Укупно

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

485  Накнада за штету насталу од
 стране државних органа

- - -

511 Зграде и грађевински објекти 32.453.808 157.438 32.611.246

512 Машине и опрема - - -

513 Остале некретнине и опрема - - -

541 Земљиште 6.338.000 - 6.338.000

621 Набавка домаће
финансијске имовине

- - -

 Извори финансирања
за функцију 620:

01  Приходи из буџета 40.629.023 - 40.629.023

13  Приходи из претходних година - 5.341.295 5.341.295

07 Донације од осталих нивоа власти - 377.000 377.000

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- - -

Укупно за функцију 620: 40.629.023 5.718.295 46.347.318

660 Послови становања и заједнице
 некласификовани на другом месту

421 Стални трошкови - 24.000 24.000

 Извори финансирања
за функцију 660:

01  Приходи из буџета - - -

13  Приходи из претходних година - - -

12  Примања од отплате датих кредита
 и продаје финансијске имовине

- 24.000 24.000

Укупно за функцију 660: - 24.000 24.000

810  Услуге рекреације и спорта

421 Стални трошкови 37.500 - 37.500
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422 Трошкови путовања 165.000 - 165.000

423 Услуге  по уговору 695.000 - 695.000

424 Специјализоване услуге 3.968.930 377.211 4.346.141

426 Материјал 206.328 - 206.328

465  Остале дотације и трансфери - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

481  Дотације невладиним
 организацијама

2.753.000 1.550.000 4.303.000

 Извори финансирања
за функцију 810:

01  Приходи из буџета 7.825.758 - 7.825.758

13  Приходи из претходних година - 1.927.211 1.927.211

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- - -

 Укупно за функцију 810: 7.825.758 1.927.211 9.752.969

820 Услуге културе

421 Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955

423 Услуге  по уговору - 619 619

424 Специјализоване услуге 300.000 300.847 600.847

426 Материјал - - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

465 Остале дотације и трансфери 11.654.156 - 11.654.156

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

481 Дотације невладиним
организацијама

240.000 330.000 570.000

511 Зграде и грађевински објекти - - -
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512 Машине и опрема - 4.000 4.000

513 Остале некретнине и опрема - - -

621 Набавка домаће
финансијске имовине

- - -

 Извори финансирања
за функцију 820:

01  Приходи из буџета 12.194.156 - 12.194.156

13  Приходи из претходних година - 4.983.452 4.983.452

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 969 969

Укупно за функцију 820: 12.194.156 4.984.421 17.178.577

830 Услуге емитовања и издаваштва

421  Стални трошкови - - -

423 Услуге  по уговору 60.000 - 60.000

1 гласило „Палилула“ 4.971.440 - 4.971.440

 Извори финансирања
за функцију 830:

01  Приходи из буџета 5.031.440 - 5.031.440

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

Укупно за функцију 830: 5.031.440 - 5.031.440

980 Образовање некласификовано
на другом месту

421 Стални трошкови - - -

422 Трошкови путовања 3.388.000 681.423 4.069.423

423 Услуге  по уговору 1.560.000 243.840 1.803.840

424 Специјализоване услуге - - -

425 Текуће поправке и одржавање 1.988.000 - 1.988.000

426 Материјал - - -
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463 Трансфери осталим
нивоима власти

2.026.461 6.772.539 8.799.000

465 Остале дотације и трансфери 50.000 - 50.000

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

327.688 - 327.688

481 Дотације невладиним
организацијама

137.000 390.000 527.000

482 Порези, обавезне таксе и казне - - -

511 Зграде и грађевински објекти - - -

512 Машине и опрема - - -

515 Нематеријална имовина - - -

621 Набавка домаће
финансијске имовине

- - -

 Извори финансирања
за функцију 980:

01  Приходи из буџета 9.477.149 - 9.477.149

13  Приходи из претходних година - 8.087.802 8.087.802

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- - -

Укупно за функцију 980: 9.477.149 8.087.802 17.564.951

 Извори финансирања за раздео I :

01  Приходи из буџета 120.014.064 - 120.014.064

13  Приходи из претходних година - 29.304.607 29.304.607

07 Донације од осталих нивоа власти - 3.085.626 3.085.626

08  Донације од невладиних
 организација и појединаца

- - -

12  Примања од отплате датих кредита
 и продаје финансијске имовине

- 24.000 24.000

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 3.085 3.085
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Укупно за раздео I : 120.014.064 32.417.318 152.431.382

II ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
 ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

7.194.754 - 7.194.754

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

1.239.654 - 1.239.654

415 Накнаде трошкова за запослене 180.000 - 180.000

423 Услуге  по уговору 1.075.000 - 1.075.000

465  Остале дотације и трансфери 177.000 - 177.000

 Извори финансирања
за функцију 110:

01 Приходи из буџета 9.866.408 - 9.866.408

13  Приходи из претходних година - - -

Укупно за функцију 110: 9.866.408 - 9.866.408

 Извори финансирања за раздео II :

01  Приходи из буџета 9.866.408 - 9.866.408

13  Приходи из претходних година - - -

Укупно за раздео II : 9.866.408 - 9.866.408

III ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
 ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

20.676.815 - 20.676.815

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

3.701.536 - 3.701.536

415 Накнаде трошкова за запослене 221.000 - 221.000

423 Услуге  по уговору - - -
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465  Остале дотације и трансфери 402.000 - 402.000

 Извори финансирања
за функцију 110:

01 Приходи из буџета 25.001.351 - 25.001.351

13  Приходи из претходних година - - -

Укупно за функцију 110: 25.001.351 - 25.001.351

 Извори финансирања за раздео III :

01  Приходи из буџета 25.001.351 - 25.001.351

13  Приходи из претходних година - - -

Укупно за раздео III : 25.001.351 - 25.001.351

IV УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

130 Опште услуге

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

161.209.650 - 161.209.650

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

29.387.374 - 29.387.374

413 Накнаде у натури 5.290.000 - 5.290.000

414 Социјална давања запосленима 1.920.599 2.969.496 4.890.095

415 Накнаде трошкова за запослене 2.610.000 - 2.610.000

416 Награде запосленима и остали
 посебни расходи

853.000 - 853.000

421 Стални трошкови 23.073.300 340.582 23.413.882

422 Трошкови путовања 395.000 480.000 875.000

423 Услуге  по уговору 37.109.454 2.541.107 39.650.561

424 Специјализоване услуге 40.000 - 40.000

425 Текуће поправке и одржавање 3.092.455 228.972 3.321.427

426 Материјал 9.563.000 1.102.317 10.665.317

441 Отплата домаћих камата 4.450.000 - 4.450.000

444  Пратећи трошкови задуживања - - -

465 Остале дотације и трансфери 3.085.000 - 3.085.000
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472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

- - -

481 Дотације невладиним
организацијама

- - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 264.500 13.211 277.711

483 Новчане казне и пенали по
решењу судова

- - -

484 Накнада за штету насталу услед
елементарних непогода

- - -

485  Накнада за штету насталу од
 стране државних органа

240.000 - 240.000

511 Зграде и грађевински објекти 70.000 7.412 77.412

512 Машине и опрема 1.662.511 1.314.562 2.977.073

513 Остале некретнине и опрема - - -

515 Нематеријална имовина 997.900 - 997.900

611  Отплата главнице домаћим
 кредиторима

9.000.000 960.000 9.960.000

 Извори финансирања
за функцију 130:

01  Приходи из буџета 294.313.743 - 294.313.743

13  Приходи из претходних година - 3.569.409 3.569.409

02 Трансфери између корисника
на истом нивоу

- - -

07 Донације од осталих нивоа власти - 4.977.687 4.977.687

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

09 Примања од продаје
 нефинансијске имовине

- 437.700 437.700

12  Примања од отплате датих кредита
 и продаје финансијске имовине

- 960.000 960.000

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 12.863 12.863

Укупно за функцију 130: 294.313.743 9.957.659 304.271.402
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150 Опште јавне услуге -
истраживање и развој

421 Стални трошкови 160.000 - 160.000

422 Трошкови путовања - - -

423 Услуге  по уговору 4.000 - 4.000

426 Материјал 78.000 24.863 102.863

465 Остале дотације и трансфери - - -

481 Дотације невладиним
организацијама

- - -

512 Машине и опрема - - -

 Извори финансирања
за функцију 150:

01  Приходи из буџета 242.000 - 242.000

13  Приходи из претходних година - 24.863 24.863

06 Донације од међународних
организација

- - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 150: 242.000 24.863 266.863

160  Опште јавне услуге које нису
 класификоване на другом месту

421  Стални трошкови 8.114.000 - 8.114.000

422  Трошкови путовања - - -

423  Услуге  по уговору - - -

424  Специјализоване услуге - - -

425 Текуће поправке и одржавање 255.000 - 255.000

426  Материјал 140.000 - 140.000

431 Амортизација некретнина и
 опреме

- - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
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483 Новчане казне и пенали по
решењу судова

- - -

484  Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода

- - -

511  Зграде и грађевински објекти - - -

512  Машине и опрема - - -

515 Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања
за функцију 160:

01  Приходи из буџета 8.509.000 - 8.509.000

13  Приходи из претходних година - - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

 Укупно за функцију 160: 8.509.000 - 8.509.000

4.1 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА“

410 Општи економски и
комерцијални послови
и послови по питању рада

411 Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

15.047.000 - 15.047.000

412 Социјални доприноси
на терет послодавца

2.750.000 - 2.750.000

413 Накнаде у натури 130.000 - 130.000

414 Социјална давања запосленима 90.000 - 90.000

415 Накнаде трошкова за запослене 620.000 - 620.000

416 Награде запосленима и остали
 посебни расходи

- - -

421 Стални трошкови 4.851.000 - 4.851.000

422 Трошкови путовања 37.000 - 37.000

423 Услуге  по уговору 8.909.000 - 8.909.000
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424 Специјализоване услуге 3.630.000 - 3.630.000

425 Текуће поправке и одржавање 3.069.000 - 3.069.000

426 Материјал 1.243.000 - 1.243.000

431 Амортизација некретнина
и опреме

- - -

441 Отплата домаћих камата 285.000 - 285.000

463 Трансфери осталим
нивоима власти

- - -

465 Остале дотације и трансфери 303.000 - 303.000

481 Дотације невладиним
организацијама

- - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 40.164.000 - 40.164.000

483 Новчане казне и пенали по
решењу судова

- - -

484  Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода

- - -

511  Зграде и грађевински објекти 479.000 - 479.000

512 Машине и опрема 488.000 - 488.000

513 Остале некретнине и опрема - - -

621  Набавка домаће
 финансијске имовине

- - -

 Извори финансирања
за функцију 410:

01  Приходи из буџета 82.095.000 - 82.095.000

13  Приходи из претходних година - - -

02 Трансфери између корисника
на истом нивоу

- - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 410: 82.095.000 - 82.095.000

Извори финансирања
за главу 4.1:

01  Приходи из буџета 82.095.000 - 82.095.000
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13  Приходи из претходних година - - -

02 Трансфери између корисника
на истом нивоу

- - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за главу 4.1: 82.095.000 - 82.095.000

Извори финансирања
за раздео IV :

01  Приходи из буџета 385.159.743 - 385.159.743

13  Приходи из претходних година - 3.594.272 3.594.272

02 Трансфери између корисника
на истом нивоу

- - -

07 Донације од осталих нивоа власти - 4.977.687 4.977.687

08 Донације од невладиних
организација и појединаца

- - -

09 Примања од продаје
 нефинансијске имовине

- 437.700 437.700

12  Примања од отплате датих кредита
 и продаје финансијске имовине

- 960.000 960.000

06 Донације од међународних
 организација

- - -

15 Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 12.863 12.863

 Укупно за раздео IV : 385.159.743 9.982.522 395.142.265

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему, члан 47., став 2. утврђено је да, ако у току фискалне године
дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем
планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода. Истим чланом у ставу 3., утврђено
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је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење
буџета.

Чланом 63. утврђено је, између осталог, да се ребалансом буџета, који на предлог извршног
органа локалне власти, доноси Скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања,
расхода и издатака на вишем, нижем или истом нивоу.

Чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, утврђено је да, иизузетно, у случају да виши
ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, локални орган управе надлежан за финансије на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака по том основу.

Чланом 5. став 6. овог Закона, регулисано је да када један ниво власти својим актом
определи другом нивоу власти, наменска трансферна средства као и у случају уговарања донације
(која нису могла бити позната у поступку доношења буџета, те нису могла бити ни планирана), из
разлога целисходности, утврђено је да орган Управе надлежан за финансије отвара апропријације
за извршење расхода и издатака по том основу.

Чланови 61., 69. и 70. Закона односе се на измене апропријација, односно ограничење
износа текуће и сталне резерве.

У члану 61. став 12. Закона, утврђено је да, ако у току године дође до промене околности
која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Влада односно надлежни извршни орган
локалне власти донеси Одлуку да се износ апропријације коју није могуће искористити пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

У члану 61.  став 13., прописано је да укупан износ преусмеравања из става 12. не може
бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће резерве и половине
максималног могућег износа средстава текуће резерве утврђених овим Законом.

У члану 61. став 14., утврђено је да у обрачун максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве утврђеног овим Законом на годишњеим нивоу, не укључује се износ средстава
настао као последица примене става 1., у делу који се односи на пренос овлашћења и става 4. и 5.
овог члана.

У члану 69. Закона, текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2,0% укупних
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

У члану 70. Закона, који се односи на сталну резерву, ограничава се на 0,5% прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе утврђује градским општинама оквире
буџета, структуре прихода и билансира расходе за обављање послова и задатака из њиховог
делокруга на основу Статута  града Београда - градском Одлуком.

Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивање
прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години („Сл. лист града
Београда“ брoj 50/14) донета је на основу члана 97. став. 1. и 2. Статута града Београда, којим је
предвиђено да се средства, односно приходи и примања утврђени Законом који припадају Граду
за обављање послова из надлежности Града, утврђени Уставом и Законом, као и за обављање
Законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, распоређују Граду и градским
општинама сразмерно врсти и обиму послова које обављају, Одлуком Скупштине Града за
календарску годину.

Ову Одлуку доноси Скупштина града на основу одредби члана 31. став 1. тачка 7. Статута
града Београда.

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи утврђено је да Скупштина општине, у складу са
Законом, доноси буџет Општине.

У првом полугодишту 2014. године, вршено је привремено финансирање Градске општине
Палилула, на основу члана 46. Закона о буџетском систему и на основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи.
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Разлози за доношење одлуке

Из разлога утврђених одредбама члана 63. Закона о буџетском систему, овим Ребалансом
врши се усклађивање прихода и примања односно расхода и издатака на нешто вишем нивоу, у
износу од 1.828.163 динара, односно до нивоа од 582.441.406 динара.

Оквир буџета увећан је за:
 текуће трансфере од градова у корист нивоа општина у износу од 406.680 динара (средства за

рад матичара - 306.680 и средства за уклањање бесправно подигнутих објеката - 100.000
динара),

 друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина, у износу од 25.000 динара
(једнократне новчане помоћи од Комесеријата),

 текуће наменске трансфере од Републике у корист нивоа општина - 900.000 дин., по основу 2
уговора са Комесеријатом за избеглице и миграције (2 х 450.000 дин.), за опремање амбуланте
за превентивне систематске прегледе азиланата и опремање игралишта за децу и омладину у
Центру,

 примања од отплате датих кредита домаћинствима у земљи и продаје домаће финансијске
имовине - 984.000 динара.

Оквир буџета умањен је за:
  приходе од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од  487.517 дин.

Имајући у виду извршење расхода за 11 месеци т.г. и њихове пројекције до краја године,
ребаланс се врши и због чињенице да је процењено да се одређене апропријације требају увећати,
односно планирати нове апропријације, док се неке апропријације смањују због остварених
уштеда у извршавању расхода, по спроведеним поступцима јавних набавки.

У плану прихода и примања овим Ребалансом планирају се примања од отплате датих
кредита и продаје финансијске имовине у износу од 984.000 динара. Наиме, на основу Закључка
привременог органа Града Београда бр. 4-2707/14-С-20 од 17.04.2014. године, Градска општина
Палилула извршила је пренос средстава са подрачуна за откуп станова бр. 840-1799740-25
„Стамбени фонд“ граду Београду на уплатни рачун број 840-811143843-33 „Примања од отплате
станова у корист нивоа градова“ - 96,4 мил.дин.

Средства од отплате кредита датих запосленима, са подрачуна „Стамбени фонд ГО
Палилула“ пренета су на уплатни рачун 840-921651843-14 „примања од отплате кредита датих
домаћинствима у земљи у корист нивао општина“ - ГО Палилула.

Средства од камата по кредитима датим запосленим пренета су на уплати рачун бр. 840-
745151843-14 „Остали приходи у корист нивоа општина“.

Преноси наведених средстава извршени су на основу решења председника бр. 061-1-
354/2014-I-6-1024 од 13.11.2014. године и бр. 061-1-356/2014-I-6-1026 од 14.11.2014. године.

Након тога, на основу решења председника бр. 061-1-355/2014-I-6-1025 од 13.11.2014.
године извршено је гашење подрачуна консолидованог рачуна трезора „Стамбени фонд ГО
Палилула“ 14.11.2014. године.

У оквиру раздела I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, најзначајније измене овим
Ребалансом извршене су на следећи начин:

У оквиру функц.класиф. 070 „Социјална помоћ угроженом становништву“ увећана су
додатно за по 100.000 динара планирана средства за Савез слепих и Друштво за церебралну
парализу. Планирана су и средства - учешће буџета ГО Палилула у износу од 2 х 24.000 динара по
основу Уговора са Комесаријатом за опремање амбуланте за азиланте и опреме за спорт -
игралишта за децу и младе азиланте, поред пренетих средстава Комесеријата 2 х 450.000 динара.

По спроведеном поступку јавне набавке смањене су апропријације за „Персоналног
асистента“ за 150.000 динара, односно „Палилулског мајстора“ за 600.000 динара.
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У оквиру функц.класиф. 110 „Извршни законодавни органи ....“ највећа умањења
апропријација извршена су код породиљског боловања - 487.517 динара, а због уштеда по
спроведеним поступцима јавних набавки умањена су средства за медијско праћење - 840.000
динара, остале услуге штампања - 255.000 динара, израде и постављања инфо табли - 81.000
динара и др.

Истовремено, увећана су планирана средства за дотације Црвеном крсту, ратним војним
инвалидима и УБОР 90-их година и ратних војних инвалида за по 100.000 динара, Ватрогасном
савезу Палилула  и УБНОР-у по 50.000 дин., објављивање тендера и огласа - 100.000 динара, за
финансирање радова поправки Цркве у Котежу - 200.000 динара, информативно - издавачку
установу СПЦ  „Светосавско звонце“- 300.000 динара.

У складу са изменама Закона о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“ бр.
43/11), умањена су планирана средства за финансирање редовног рада политичких странака због
смањења стопе са 0,15% од расхода на 0,105% од пореских прихода почев од преноса за новембар
2014. године.

Текућа буџетска резерва увећана је за 1.636.000 динара.
У оквиру функц.класиф. 330 „Судови“ - умањена су средства за плате правобраниоцима за

600.000 динара.
На функц.класиф. 360 - „Јавни ред и мир некласификован на другом месту“ планирана су

средства за поправку крова и прокопавање јарка око зграде ОУП Палилула у износу од 550.000
дин., као дотација, као и опрему за спорт - 25.000 дин., и намештај - 60.000 дин., као поклон.

У оквиру функц.класиф. 620 - „развој заједнице“, највеће уштеде по спроведеном поступку
јавне набавке остварене су код капиталног одржавања СПЦ „Радивој Кораћ“ - 2,2 мил.дин., и
уређења паркова - 162.000 динара.

У оквиру функц.класиф. 810 - „услуге рекреације и спорта“ планирана су средства за
медаље учесницима акције „Пливај и уживај“ - 200.000 динара, а за остали материјал – мајице,
флајере и др. 180.000 дин. Рвачком клубу „Победник“ планирана је дотација од 200.000 динара за
учешће у финансирању трошкова организације међународног рвачког турнира за око 150
учесника. Кајак-кану клубу „Борча“ планирано је 300.000 динара дотације ради побољшања
услова тренирања чланова клуба међу којима су и освајачи медаља са међународних такмичења.

У оквиру функц. класиф. 820 „услуге културе“ - Установи културе „Палилула“ планирана
су средства у виду дотација за уређење котларнице - 479.000 динара, за одржавање културних
манифестација за децу - 600.000 динара, за разне трошкове пословања - 4,3 мил.дин, а за
организацију шаховског турнира – 86.000 динара.

У оквиру функц.класиф. 830 - „услуге емитовања и издаваштва“ смањени су трошкови
израде штампања и дистрибуције гласила „Палилула“ у укупном изсноду од 690.000 динара.

У оквиру функц.класиф. 980 - „образовање некласификовано на другом месту“ средства за
превоз ученика смањена су, након закључених уговора, за 500.000 динара, за одржавање софтвера
електронског дневника 1,4 мил.дин., одржавање видео надзора у Основним школама - 900.000
динара, а за награде „Вук Караџић“ - 299.000 динара.

У разделу II ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ извршене су минималне корекције
апропријација - извршено је усклађиање планираних са потребним срествима на ек.класиф. 411,
412, 423 и 465.

У разделу III ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ извршена је минимална корекција на
ек.класиф. 415 и 465 у складу са изменом Закона о привременом умањењу плата и других сталних
примања у јавном сектору.

У разделу IV УПРАВА ОПШТИНЕ на основу уштеда, смањене су апропријације на
ек.класиф. 413 - 1,0 мил.дин., ек.класиф. 415 - 0,39 мил.дин., ек.класиф. 421 - 0,94 мил.дин.,
(фиксна, мобилна телефонија и интернет), осигурање имовине - зграда - 0,54 мил.дин., са
ек.класиф. 423 - електронски архив умањање за 0,8 мил.дин.
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Истовремено увећани су ПТТ трошкови за 0,3 мил.дин., трошкови за помоћ у случају смрти
- 63.000 динара, остале накнаде штете - 120.000 динара, градске казне - 80.000 динара. За
унапређење компјутерског софтвера - МЕГА планирана су средства у износу од 479.000 динара на
ек.класиф. 515.

У оквиру функц.класиф. 160 - Месне заједнице, извршена је само једна измена
апропријације - увећана је апропријација за 30.000 динара – услуге комуникација.

У оквиру главе 4.1. - функционална класификација 410 - ЈП „Пословни центар општине
Палилула“ дошло је до следећих измена апропријација у складу са извршењем расхода за 11
месеци и њиховом пројекцијом до краја године. Умањене су апропријације у укупном износу од
1.643.000 динара, а истовремено планирана су средства за капитално одржавање Спортске хале
„Падинска Скела“ - пројекат вентилације - 479.000 динара, а укупно увећање осталих
апропријација износи 1.680.000 динара.

У свим разделима (и глави 4.1 у оквиру раздела IV), где су планирани расходи за зараде
запослених извршене су измене апропријација ( умањење на економским класификацијама 411 и
412) у складу са изменом Закона о привременом умањењу плата и других сталних примања у
јавном сектору за 10% почев од исплате новембарских примања. Истовремено ова средства
пребачена су на економску класификацију 465112- „Остале текуће дотације по Закону“

Расходи за тзв. „наменску потрошњу“ ( бруто закуп и део пореза на зараде ) планирани су у
износу од 65.897.391 динара, и то за:

Редни
број

Н а м е н а Износ
(динара)

1. Порез на додату вредност -ПДВ 20.250.000
2. Порез на имовину 13.750.000
3. Уређење зелених површина – парк код ОШ „Раде Драинац“ 6.338.000
4. Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ“ - радови 3.593.500
5. Спортска хала у П. Скели - пројекат вентилације 479.000
6. Замену врата на архивском простору 70.000
7. Текуће одржавање парковских мобилијара 1.000.000
8. Отплату главнице код Уникредит банке 9.000.000
9. Текуће одржавање школа на територији Општине 1.488.000
10. Текуће поправке и одржавање у ОШ „Олга Петров“ 500.000
11. Акцију „Хаус мајстор“ 1.400.000
12. УК „Палилула“ - радове 689.000
13. УК „Палилула“ – пројекат котларнице 479.000
14. Текуће одржавање видео надзора на територији Општине 1.488.000
15. Текуће поправке и одржавање зграде Општине 1.326.955
16. Текуће поправке и одржавање опреме 1.765.500
17. Машине и опрему (рачунари) 1.500.000
18. Машине и опрему (штампачи и мреже) 100.511
19. Административну опрему и опрему за домаћинство 62.000
20. Лиценце 518.000
21. Набавку, текуће поправке и одржавање зграда и  опреме у МЗ 99.925

У К У П Н О 65.897.391
Наменска средства остварена у буџету Градске општине Палилула од пореза на зараде и

прихода од давања у закуп пословног простора трошиће се по програму надлежног органа
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Општине, за намене предвиђене Законом, а сходно члановима 8. и 17. Одлуке о утврђивању обима
средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају
граду, односно градским општинама у 2014. години.

Средства за тзв. „проширене надлежности“, по чл. 77. Статута Града, планирана су за
следеће намене:

Редни
број

Н а м е н а Износ
(динара)

1. Дотације невладиним организацијама из области спорта, културе,
образовања и др.

8.170.550

2. Трошкове транспорта – превоз соли 200.000
3. Постављање инфо табли 398.000
4. Новчане казне и пенале по решењу судова 900.000
5. Услуге вештачења за потребе Јавног правобранилаштва општине 1.066.000
6. Санацију пружних прелаза 1.061.000
7. Акцију „Пливај и уживај“ -закуп базена 3.828.000
8. Акцију „Пливај и уживај“ -штампање мајица и флајера 192.000
9. Акцију „Пливај и уживај“-фотокопирање обавештења 390.000
10. Акцију „Пливај и уживај“-медаље 200.000
11. Превоз ученика до базена 144.000
12. Трошкове транспорта – превоз песка 38.450
13. Чишћење снега 1.500.000
14. Гласило Палилула –израда, штампа и дистрибуција 4.971.440
15. Публикацију “Београд кроз општине“ 60.000
16. Медијско праћење активности Општине 960.000
17. ИзрадуWEB - site-a ГО Палилула 330.000
18. Услуге штампања (штампање мајица, планера, мапа, флајера и сл.) 1.745.000
19. Палилулску олимпијаду културе 1.000.000
20. Манифестацију „Дан отвореног срца“ 300.000
21. УК „Палилула“ - трошкови пословања 5.800.000
22. Текуће поправке и одржавање у ОШ на територији Општине 138.461
23. Стипендије и награде „Вук Караџић“ 305.000
24. Превоз ученика основних школа на територији Општине 3.388.000

    25. Контакт центар ГО Палилула 1.857.000
26. Пружање подршке особама са инвалидитетом 1.350.000
27. Грађевинске пакете за избегла лица - учешће Општине 705.000
28. Једнократне помоћи социјално угроженом становништву 20.000
29. Накнаде из буџета у случају смрти 200.000
30. Помоћ општини Пећ 60.000
31. Канцеларију за младе 242.000
32. Остале услуге штампања 500.000
33. Трошкове дератизације 80.000
34. Печате, натписе, заставе 240.000
35. Услуге вештачења, хемијско чишћење 40.000

У К У П Н О 42.379.901
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Табела 1:  ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину
                                                                                                                                     (у хиљ. дин.)

Маса средстава за плате
планирана за период јануар -
децембар 2014. годину- по
Одлуци о измени Одлуке о

буџету ГО Палилула
Ред.
бр. Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти Буџетска

средства
Остали
извори

1 2 3 4
1 Органи и организације локалне власти 234.411
2 Установе културе
3 Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у

области културе и сл.))

4 Месне заједнице

5 Дирекције основане од стране локалне власти

6 Предшколске установе
7 Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из

јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом
17.797

8 Остали индиректни корисници буџета (навести називе)

9 Укупно за све кориснике буџетских средстава 252.208

Табела 2:  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у 2014. години

По Одлуци о измени Одлуке о буџету ГО
Палилула за период јануар - децембар 2014.

године

Р. бр.
Директни и индиректни корисници буџетских

средстава локалне власти

Број
запослених

на
неодређено

време

Број
запослених на

одређено
време

Укупан број
запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1
Органи и организације локалне власти 21 21

Изабрана лица 12 12

Постављена лица 9 9

Запослени 170 170

2
Установе
 културе
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По Одлуци о измени Одлуке о буџету ГО
Палилула за период јануар - децембар 2014.

године

Р. бр.
Директни и индиректни корисници буџетских

средстава локалне власти

Број
запослених

на
неодређено

време

Број
запослених на

одређено
време

Укупан број
запослених

1 2 3 4 5(3+4)

3

Остале установе из области јавних служби  које се
финансирају из буџета  (осим предшколских
установа; навести назив : установа у области културе
и сл.)

4 Месне заједнице

5 Дирекције основане од стране локалне власти

6
Укупно за све кориснике буџета на које се односи
Закон о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији

7 Предшколске установе

8
Привредна друштва и други облици организовања
чији је једини оснивач локална власт (индиректни
корисници буџета-невести називе)

16 16

9 Укупно за све кориснике буџетских средстава 207 207

** Напомена: У табели 1, ставке 2, 3, 4, 5, 6 и 8 а у табели 2, ставке 2, 3, 4, 5, 6 и 7 наведене
                        су ставке које нису у надлежности градске Општине.

Чланом 6. предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Београда“. Разлог за раније ступање на снагу пре 8. дана од дана
објављивања, условљен је неопходношћу хитног покретања поједних  јавних набавки, за које су
средства планирана овом Одлуком, као и извршавања одређених расхода.

           *     *     *

Београд, 11.12.2014. године Н А Ч Е Л Н И К

Бранислав Пејић


