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    РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
        ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
         Председник Градске општине  
    I-02, Број: 020-1- 42/15– 12.02.2015.године 
                Београд, Македонска 42 
                  дб-04 

 
Председник градске општине Стари град, дана  12.02.2015. године, на основу члана 73. Статута 

градске општине Стари град („Службени лист града Београда", број 4/14), у складу са чланом 11. став 1. тачка 
10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Сл. гласник РС. бр. 99/11 и 
106/13), поступајући у складу са Стратегијом управљања ризицима градске општине Стари град, донео је 
 

УПУТСТВО 
ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СРЕДСТВИМА У БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД КОЈА СУ 
РЕЗЕРВИСАНА, ОДНОСНО ЗА КОЈА ЈЕ СТВОРЕНА ФИНАНСИЈСКА ОБАВЕЗА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД 
 
Преузимање обавеза дефинисано је Законом о буџетском систему као ангажовање средстава од стране 
корисника буџетских средстава по ОСНОВУ правног акта, за које се у моменту ангажовања очекује да 
представљају готовински трошак непосредно или у будућности. 
 

Преузимање обавезе по јавним набавкама 
 
Даном доношења одлуке о  опредељивању средстава из  буџета Градске општине Стари град (у даљем тексту: 
Општина) врши се, на одговарајућој апропријацији,  резервација средстава  за јавне набавке (вредност се 
исказује са ПДВ ).  
Даном доношења одлуке о додели уговора врши се корекција резервисаног износа средстава у случају да је 
уговорена вредност јавне набавке нижа од опредељене. 
Даном пријема окончане ситуације врши се корекција резервисаног износа средстава у случају да је вредност 
окончане ситуације нижа од уговорене вредности. 
 

Преузимање обавезе по спроведеним јавним конкурсима 
 
Општина спроводи  јавне конкурсе за финансирање активности у складу са Одлуком о начину финансирања 
програма и пројеката правних и физичких лица и финанирању  додатних права корисника средстава из 
буџета.  
Одлуком о расписивању конкурса опредељује се износ средстава који ће се доделити изабраним корисницима 
и за тај износ се врши резервација средстава. Након спроведеног конкурса, доношења Одлуке и потписивања 
Уговора са корисницима којима су одобрена средства по конкурсу, врши се корекција резервисаног износа 
средстава у случају да је износ додељених средстава по одлуци нижи од планираног износа. 
Даном исплате додељених средстава врши се корекција резервисаног износа средстава у случају да је износ 
исплаћених средстава нижи од износа утврђеног одлуком. 
 

Општа правила за евидентирање резервисаних средстава у буџету Општине 
 
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у претходној години, а неизвршене у претходној 
години, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној  буџетској години. Она се воде као 
резервисана средства са извором  финансирања 13 .  
Код преузетих обавеза које се финансирају из средстава намењених за општу потрошњу, увек се прво 
резервишу одговарајућа средства из донација, затим средства из суфицита из ранијих година, затим средства 
из текуће године. Код средстава суфицита из ранијих година изузимају се средства суфицита из претходне 
године која се распоређују по усвајању Завршног рачуна из претходне буџетске године. 
 
Ово Упутство ступа на снагу и примењује се даном доношења. 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
                Дејан Ковачевић 
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