
На основу члана 43. и 112. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), 

члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007), члана 129. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 11/08, 

17/11, 11/12 и 11/13) и члана 30. Статута градске општине Севојно („Службени лист града 

Ужица“, број 20/14), Скупштина градске општине Севојно, на седници одржаној 

24.12.2014. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I. ОПШТИ 

ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и расходи буџета градске oпштине Севојно за 2015. годину (у 

даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета градске општине по основу продаје, 

односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у 

следећим износима, и то: 

 

ОПИС 2015. године 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  

(кл. 7+8) 
15,200,000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7): 15,200,000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(класа 8) 
  

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

(кл. 4+5) 
15,200,000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4): 12,545,000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(класа 5): 
2,655,000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) 0 

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) 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) – (4 + 5) + (92 – 62) 0 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине  

(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
  

Примања о задуживања (категорија 91)   

Неутрошена средства из претходних година   

Издаци за отплату главнице дуга (61)   



Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу  

спровођења јавних   

политика (део 62) 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  (7 + 8 + 9) – (4 + 5 + 6)  0 

 

  Приходи и примања,  расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
  

 
 
 

ОПИС 
Екон. 

класификација 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    15,200,000 

1. Порески приходи 71 13,545,000 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 9,000,000 

1.2. Самодопринос 711180   

1.3. Порез на имовину 713 4,545,000 

1.4. Порез на добра и услуге у чему: 714   

1.5. Остали порески приходи 716   

2. Непорески приходи у чему: 74 1,655,000 

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)     

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733   

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    15,200,000 

1. Текући расходи 4 11,975,000 

1.1. Расходи за запослене 41 5,350,000 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 6,290,000 

1.3. Употреба основних средстава 43   

1.4. Отплата камата 44   

1.5. Субвенције 45   

1.6. Социјална заштита из буџета 47 1,000 

1.7. Остали расходи, у чему: 48+49 334,000 

 - Средства резерви 49 330,000 

 - Остали расходи 48 4,000 

2. Трансфери 46 570,000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 2,655,000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62   



ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА      

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92   

2. Задуживање 91   

2.1.Задуживање код домаћих кредитора      

2.2.Задуживање код страних кредитора     

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

3. Отплата дуга 61   

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611   

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 6211   

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор 

финансирања 13)                             3   
 

 

 

Члан 2. 

 
 

      Буџет за 2015. годину састоји се од: 

 

1) Прихода и примања у износу од 15.200.000,00 динара; 

2) Расхода и издатака  у износу од  15.200.000,00 динара. 
 

 
 

Члан 3. 

 
 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету градске оппштине у 

износу од  265.000,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана 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, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси 

решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве. 
 

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских 

средстава. 

 

Члан 4. 

 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету градске општине у 

износу од  65.000,00 динара. 

Председник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси 



решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене законом. 

 

Члан 5. 
 

Приходи и примања буџета општине, у укупном износу од 15.200.000,00 динара 
по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:  
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ОПИС 
Буџетска 

средства 

7     ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 15,200,000 

          

  71   ПОРЕЗИ 13,545,000 

    711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 9,420,000 

    713 Порези на имовину 4,125,000 

  74   ДРУГИ ПРИХОДИ 1,655,000 

    745 Мешовити и неодређени приходи 1,655,000 

   УКУПНО 15,200,000 

 

 

 

 

 

Ознака 

извора 

фин. 

Екон. 

класификациј

а 

ПРИХОДИ План 2015 

  7 Текући приходи   

01 711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 9,420,000 

  711100 Порез на зараде 9,000,000 

  711100 Порез на остале приходе  420,000 

01 713 Порез на имовину 4,125,000 

  713100 Порез на имовину        4,125,000 

01 745 Други приходи 1,655,000 

  745100 Мешовити и неодређени приходи 1,655,000 

    У к у п н о  15,200,000 

 
 

Члан 6. 

 
 



Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у 

следећим износима: 

 
 

Екон. клас. Опис 
Средства из 

буџета 

1 2 3 

4 Текући расходи 12,545,000 

41 Расходи за запослене 5,350,000 

42 Коришћење услуга и роба 6,290,000 

46 Дотације и транфери 570,000 

47 Права из социјалног осигурања 1,000 

48 Остали расходи 4,000 

49 Резерве 330,000 

5 Издатци за нефинансијску имовину 2,655,000 

51 Основна средства  2,655,000 

  У к у п н о:  15,200,000 

 
 
 
 

Екон. клас. Опис 
Средства из 

буџета 

1 2 3 

41 Расходи за запослене 5,350,000 

411 Плате и додаци запослених 4,356,000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 774,000 

413 Накнаде у натури 40,000 

414 Социјална давања запосленима 180,000 

42 Коришћење услуга и роба 6,290,000 

421 Стални трошкови 820,000 

422 Трошкови путовања 150,000 

423 Услуге по уговору 2,420,000 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2,500,000 

426 Mатеријал 400,000 

46 Дотације и трансфери 570,000 

465 Остале дотације и трансфери по закону 570,000 

47 Права из социјалног осигурања 1,000 

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,000 

48 Остали расходи 4,000 

482 
Порези, обав.таксе и казне намет.од једног ниво 

власти другом 2,000 



483 
Новчане казна и пенали по решењу судова и судских 

тела                                                               2,000 

49 Резерве 330,000 

499 Средства резерве 330,000 

51 Основна средства  2,655,000 

511 Зграде и грађевински објекти 2,155,000 

512 Машине и опрема 500,000 

  У к у п н о:  15,200,000 

 

 

 

 

II ПОСЕБАН  ДЕО 

Члан 7. 

Средства буџета у износу од 15.200.000,00 динара, распоређују се по корисницима 

и врстама издатака, и то: 
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О п и с 
Средства из 

буџета  01 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.01         СКУПШТИНА ГРАДСКЕ OПШТИНЕ   

      0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА   

      0602-0001     
ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
  

    111       Извршни и законодавни органи   

        1 423 НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА 400,000 

        2 423 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ 

СКУПШТИНЕ 
500,000 

            Свега функција 111 900,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 900,000 

            Свега глава 1.01 900,000 

            Свега прогам 15 900,000 

            Свега раздео 1 900,000 

2 2.01         ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   

      0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА   

      
0602-0001     

ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина   

    111       Извршни и законодавни органи   

        3 411 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 
2,556,000 

        4 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 450,000 



ПОСЛОДАВЦА 

        5 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100,000 

        6 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ 100,000 

        7 423 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, РЕПРЕЗЕН.И 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 
200,000 

        8 423 

ПОКЛОНИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ И 

ДР.СВЕЧАНОСТИ 
30,000 

        9 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 334,000 

            Свега функција 111 3,770,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 3,770,000 

            Свега глава 2.01 3,770,000 

            Свега прогам 15 3,770,000 

            Свега раздео 2 3,770,000 

3 3.01         ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   

      0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА   

      
0602-0001     

ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина   

    111       Извршни и законодавни органи   

        10 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30,000 

        11 423 НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 1,140,000 

            Свега функција 111 1,170,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 1,170,000 

            Свега глава 3.01 1,170,000 

            Свега прогам 15 1,170,000 

            Свега раздео 3 1,170,000 

4 4.01         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   

      0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА   

      
0602-0001     

ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина   

    111       Извршни и законодавни органи   

        12 411 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) 
1,800,000 

        13 412 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА 
324,000 

        14 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 40,000 

        15 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 80,000 

        16 421 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 50,000 

        17 421 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ-ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА 560,000 

        18 421 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА 100,000 

        19 421 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 50,000 

        20 421 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА 60,000 

        21 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20,000 

        22 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150,000 

        23 426 МАТЕРИЈАЛ  400,000 

        24 472 ВАНРЕДНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  1,000 

        25 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 236,000 

        26 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 2,000 

        27 483 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 
2,000 

        28 499 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 265,000 



        29 499 СТАЛНА РЕЗЕРВА 65,000 

        30 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500,000 

            Свега функција 111 4,705,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 4,705,000 

            Свега прогам 15 4,705,000 

    133       Остале опште услуге   

        31 425 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 

ОБЈЕКАТА 
2,500,000 

            Свега функција 133 2,500,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 2,500,000 

            Свега прогам 15 2,500,000 

    620       Развој заједнице   

        32 511 ПРОЈЕКТИ 500,000 

        33 511 ИЗГРАДЊА ИЗ УДУРЖИВАЊА 1,655,000 

            Свега функција 620 2,155,000 

            Свега прогамска активност 0602-0001 2,155,000 

            Свега прогам 15 2,155,000 

            Свега глава 4.01 9,360,000 

            Свега раздео 4 9,360,000 

            УКУПНИ РАСХОДИ: 15,200,000 

 

 

 

Члан 8. 

КАПИТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

Eк.  

клас. 

Ред.

ни 

број 

 

Опис 

Износ у динарима 

2015. 2016. 2017. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511  Капитално одржавање зграда и објеката    

 1. Изградња путева и улица из удруживања 1.655.000 2.500.000 2.500.000 
 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан  9. 

 

 Директни корисници буџетских средстава су: 

 

 1.  Скупштина Градске општине, 

 2.  Председник Градске општине, 

 3.  Веће Градске општине, 

 4.  Управа Градске општине.  

Члан 10. 

 

 



Примања буџета градске општине Севојно прикупљају се и наплаћују у складу са 

законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине 

врсте примања.  

 

 

Члан 11. 

 

 

За извршавање ове Oдлуке одговоран је Председник градске општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је Председник градске општине. 

 

 

Члан 12. 

 

 

Наредбодавац директних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање 

обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за 

издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 

 

Члан 13. 

 

 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Oдлуком, поред 

функционера односно руководиоца директних корисника буџетских средстава, одговоран 

је и начелник општинске управе. 

 

 

Члан 14. 

 

 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење 

буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана  

Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 



Члан 15. 

 

 

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску 

резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Председник градске 

општине. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве, сталне буџетске резерве на предлог 

локалног органa управе надлежнe за финансије доноси Председник градске општине. 

 

Члан 16. 

 

 Део средстава из члана 7. ове Одлуке у износу од 65.000,00 динара издвајају се у 

сталну буџетску резерву.  

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, средства сталне буџетске 

резерве опредељују се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за буџетску годину и користе се за отклањање последица 

ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни 

наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне 

непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи 

или проузрокују штету већих размера. 

 

 

Члан 17. 

 

 

Део средстава из члана 7. ове Одлуке у износу од 265.000,00 динара издвајају се у 

текућу буџетску резерву.  

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 

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. 

  Одобрена средства по овом основу су наменска и представљају повећање плана 

апропријације корисника буџетских средстава. 

 

 

Члан 18. 

 

 

Општинско веће одговорно је 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. 

 

 



Новчана средства градске општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну 

трезора Града Ужица. 

 

Члан 20. 

 

 

Обавезе које преузимају директни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.  

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о 

буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке 

и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану 

капиталних издатака из члана 8. ове одлуке. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета 

и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих 

других извора. 

 

 

Члан 21. 

 

 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво по 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, 

односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

Члан 22. 

 

 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора или другог правног акта уколико законом није другачије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 23. 

 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 

имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 

трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу 

капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Уколико корисници средстава буџета Градске општине Севојно у извршавању 

расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, Општинско веће на 

предлог органа надлежног за финансије, доноси одлуку о обустави извршавања осталих 

апропријација утврђених овом одлуком за тог корисника.  



 Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и 

издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, орган надлежан за послове 

финансија Града Ужица привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из 

буџета Града Ужица, односно припадајућег дела пореза на зараде. 

 

Члан 24. 

 

 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са 

прописима који уређују јавне набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка 

чија је процењена вредност од 400.000,00 динара до 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 

2015. годину. 

 

Члан 25. 

 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно остваре-

ним примањима буџета.  

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритети-

ма, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 

Члан 26. 

 

 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, пре-

носе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плано-

вима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије). 

 

 

Члан 27. 

 

 

Овлашћује се Председник градске општине да може да врши усаглашавање конта 

планираних јавних прихода и примања и јавних расхода и издатака у Одлуци о буџету 

Градске општине Севојно за 2015. годину у складу са изменама и допунама јединственог 

контног оквира, а да на основу тога надлежни орган за финансије изврши прекњижавања 

своје документације. 

 

 

Члан 28. 

 

 



У случају да се буџету Градске општине Севојно из другог буџета (Републике или 

друге општине/града) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 

наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 

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

ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. 

Закона о буџетском систему.  

 

           

Члан 29. 

 

 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. 

години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су  у складу са 

истим чланом Закона, Председник  градске општине, односно лице које он овласти, 

одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

           

Члан 30. 

 

Средства буџета у износу од 15.200.000,00 динара, су утврђена и распоређена по 

програмској класификацији, и то: 

 

 

ПРОГРАМ / 

ПA / 

Пројекат 

Шифра Циљ 
Индикат

ор 

Вредно

ст у 

базној 

години 

(2014) 

Извор 

верификац

ије 

Одговор

но  лице 

Средства 

из буџета 

Сопст

вени и 

други 

прихо

ди 

Укупна 

средства 

                  0 

15 - Локална 

самоуправа 
0602           15,200,000 0 15,200,000 



Функциониса

ње локалне 

самоуправе и 

градских 

општина - 

Скупштина 

градске 

општине 

0001 

Обезбеђено 

континуриан

о 

функциониса

ње органа 

ЈЛС и органа 

градске 

општине 

Број 

седница 

скупшти

не 

општине 

5 

Записник о 

оджаним 

Скупштина

ма градске 

општине 

Севојно 

Бране 

Синџирев

ић 

900,000   900,000 

Функциониса

ње локалне 

самоуправе и 

градских 

општина - 

Председник 

градске 

општине 

0001 

Обезбеђено 

континуриан

о 

функциониса

ње органа 

ЈЛС и органа 

градске 

општине 

Број 

седница 

скупшти

не 

општине 

5 

Записник о 

оджаним 

Скупштина

ма градске 

општине 

Севојно 

Бране 

Синџирев

ић 

3,770,000   3,770,000 

Функциониса

ње локалне 

самоуправе и 

градских 

општина - 

Веће градске 

општине 

0001 

Обезбеђено 

континуриан

о 

функциониса

ње органа 

ЈЛС и органа 

градске 

општине 

Број 

седница 

скупшти

не 

општине 

5 

Записник о 

оджаним 

Скупштина

ма градске 

општине 

Севојно 

Бране 

Синџирев

ић 

1,170,000   1,170,000 

Функциониса

ње локалне 

самоуправе и 

градских 

општина -  

Управа 

градске 

општине 

0001 

Обезбеђено 

континуриан

о 

функциониса

ње органа 

ЈЛС и органа 

градске 

општине 

Број 

седница 

скупшти

не 

општине 

5 

Записник о 

оджаним 

Скупштина

ма градске 

општине 

Севојно 

Бране 

Синџирев

ић 

9,360,000   9,360,000 

УКУПНО:             15,200,000 0 15,200,000 

 

 



 

Члан 31. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 

исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 32. 

 

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од 

прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода ако прописом није 

другачије одређено. 

           

Члан 33. 

 

Ову Oдлуку објавити у «Службеном листу града Ужица» и доставити 

Министарству надлежном за послове финансија. 

 

Члан 34. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Ужица», 

а примењиваће се од 01.01.2015. године. 
 

 

РЕПУБЛКА СРБИЈА 

ГРАД  УЖИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

I Број: 110/14, 24.12.2014. године 
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