
583. 
Na osnovu čl. 5, 26 i 27 Zakona o Budžetu (“Sl. list RCG”, br. 40/01, 44/01, 28/04, 71/05, 

“Sl. list CG”, br. 12/07, 13/08 i 53/09), čl. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. 

list RCG”, br. 42/03, 44/03, “Sl. list CG”, br. 05/08 i 74/10) i člana 42 stav 1 tačka 6 Statuta 
Opštine Ulcinj (“Sl. list RCG-Opštinski propisi”, br. 5/07 i 16/11), Skupština Opštine Ulcinj, na 

sjednici održanoj dana 31.03.2014. godine donosi  
 
 

O D L U K U 

o Budžetu Opštine Ulcinj za 2014. godinu 

 

Član 1 

Budžet Opštine Ulcinj za 2014. godinu (u daljem tekstu: Budžet) sadrži primitke i izdatke u 
iznosu od 7.735.000 eura. 

 

Izdaci se raspoređuju na:  
• pojedine namjene u iznosu od    7.712.500,00 € 

• stalnu rezervu budžeta u iznosu od           7.500,00 € 
• tekuću rezervu budžeta u iznosu od        15.000,00 €. 
 

Član 2 

Primici Budžeta za 2014. godinu po izvorima i vrstama i raspored primitka za osnovne 

namjene utvrđuju se u sljedećim iznosima:  







 



Član 3 

Za izvršenje Budžeta u cjelini je odgovoran predsjednik Opštine Ulc inj, koji istovremeno vrši 
nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.  

Član 4 

Za zakonito korišćenje sredstva koja se raspoređuju Budžetom, odgovorne su starješine 
potrošačkih jedinica organa.  

Član 5 

Obaveze prema korisnicima Budžeta, u toku Budžetske godine, izvršiće se srazmjerno 

ostvarenim primicima i u skladu sa mjesečnim planom za izvršenje Budžeta, koji moraju biti 
uravnoteženi. 

Član 6 

U postupku izvršenje Budžeta korisnici sredstva mogu ugovoriti obaveze do iznosa koja su 

planom potrošnje odobrena od strane predsjednika Opštine, i dužni su dostaviti nadležnom organu 
mjesečni- tromjesečni plan potrošnje budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od 
usvajanje Budžeta.  

Član 7 

Korisnici Budžeta ostvaruju pravo na sredstva za realizaciju pojedinih programa, na osnovu 

operativnih planova, koje se najkasnije 30 dana prije početka realizacije, uz predhodnu saglasnost 
predsjednika Opštine, dostavljaju nadležnom organu za finansije.  

Član 8 

Korisnici sredstava mogu preuzeti obaveze na teret Budžeta do visine planiranih sredstava 

Budžetom a u skladu sa mjesečnim planom rasporeda primitka.  

Član 9 

Korisnici Budžeta mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima uz odobrenje 
predsjednika Opštine u visini do 10% iznosa sredstva predviđenih za namjene čiji se iznos 
mijenja.  

Član 10 

Realizacija sredstva predviđena za investicije ostvariće se na osnovu planiranih prioriteta, uz 

saglasnost predsjednika Opštine.  
Nosioci poslova iz predhodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu 

dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore i sl.) koja se odnose na određene investicije.  

Član 11 

Ukoliko se u toku izvršenje Budžeta utvrdi da sredstva obezbjeđena po posebnim pozicijama 
Budžeta, neće biti u cjeljini ili djeljimično potrošene, predsjednik Opštine može ta sredstva 
prenijeti u tekuću budžetsku rezervu.  

Član 12 

O korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine.  

 



 

Član 13 

Od ukupno planiranih primitka budžeta za 2014. godinu za stalnu budžetsku rezervu 
planiraće se 0,10 %.  

 



 









































 
 

Član 14 

Budžet opštine Ulcinj za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
„Službenom listu CG-Opštinski propisi” a primjenjivaće se od 01.01.2014. godine.  

 

Broj: 02-53/1-14    
Ulcinj, 31.03.2014. godine   

 
Skupština opštine Ulcinj 

Predsjednik,  

Mr. Fuad Haxhibeti, s.r. 
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