ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2013 годину

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2013.
годину су одредбе члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Сл. гласник РС '',бр. 129/07 ), члана 77 - 79.
("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и
108/2013) и члана 19.Статута Градске општине Барајево ('' Сл. лист града Београда '', бр. 30/2010,
40/2013), којима је утврђено да Скупштина општине доноси завршни рачун општине.
II ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Укупни текући приходи буџета општине Барајево у 2013.години остварени су у износу од
368.062.205,85 динара, што је 103 % од плана за 2013.годину .
Уступљени приходи у том периоду планирани су у износу од 268.064.000,00 динара и у
структури укупних текућих прихода учествују са 75%. Уступљени приходи су остварени су у износу од
269.187.325,67 динара што износи 100 % у односу на план. Изворни приходи планирани су у износу од
84.997.871,27 и у структури укупних прихода учествују са 24%. Изворни приходи су остварени у износу од
96.146.666,15 динара што износи 113% у односу на план.
ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 1.117.772,13 динара
( уплатни рачун 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина).
1. За покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у износу од
241.725,00 динара. У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:
Датум
19.02.2013
18.03.2013
16.04.2013
16.05.2013
18.06.2013
31.07.2013
13.08.2013
18.09.2013
15.10.2013
05.12.2013
Укупно

Износ
5.225,00
5.500,00
22.000,00
16.500,00
44.000,00
44.000,00
33.000,00
16.500,00
22.000,00
33.000,00
241.725,00

2.За покриће трошкова извршења Решења Комуналне инспекције Управе Градске општине Барајево
одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара (26.02.2013).
3. За покриће трошкова превоза пројектног тима на радионице ''БЕОСАП - пројекат'' на релацији
Барајево – Београд - Барајево за 30 тура одобрена су средства у износу од 240.000,00 динара
(21.02.2013) и то:
- Ангажовање ауто – такси превозника – Радољуб Радовановић, предузетник,Београд – Баћевац, ул.
Живорада Јанковића бр. 14 за превоз чланова пројектног тима у износу од 120.000,00 динара и
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- Ангажовање ауто – такси превозника – Југослав Владисављевић, предузетник, Нови Београд,
ул.
Гандијева бр. 100 за превоз чланова пројектног тима у износу од 120.000,00 динара.
4. За покриће трошкова реализације пројекта ''Три храста лужњака'' из буџета Града Београда одобрена
су средства Месној заједници Шиљаковац у износу од 536.047,13 динара. У табели су наведени износи и
датуми уплате средстава:
Датум
21.06.2013
18.09.2013
24.12.2013
Укупно

Износ
150.000,00
200.000,00
186.047,13
536.047,13

II Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 3.314.327,00 динара
( уплатни рачун 733253 – капитални трансфери Градова у корист нивоа општина) за уређење атарских
путева на територији Градске општине Барајево (23.09.2013).
III Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 825.000,00 динара за следеће намене и у
следећим износима (уплатни рачун 733152 - Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина)
за исплату новчене помоћи Нвогу Нелди, избеглици из Републике Хрватске, тренутно настањеној на
територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене
ситуације одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара. Средства су пренета на рачун
Извршење буџета ГО Барајево 01.03.2013. године Решењем Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије бр. 553-66/1 од 20. фебруара 2012. године,
за исплату новчане помоћи Нвогу Едвину, избеглици из Републике Хрватске, тренутно настањеном
на територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и
здравствене ситуације одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара. Средства су пренета на
рачун Извршење буџета ГО Барајево 01.03.2013. године Решењем Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије бр. 553-65/1 од 20. фебруара 2012. године,
за исплату новчане помоћи Ђаковић Ђури, избеглици из Републике Хрватске, тренутно настањеном
на територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и
здравствене ситуације одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара. Средства су пренета на
подрачун буџета ГО Барајево за избеглице 02.09.2013. године Решењем Комесаријата за избеглице
и миграције бр. 553 – 551/1 од 21.08.2013. године.
за исплату помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица, која су
тренутно настањена на територији општине Барајево одобрена су средства у износу од 375.000,00
динара. Средства су пренета на подрачун буџета ГО Барајево за избеглице 02.09.2013. године
Решењем Комесаријата за избеглице и миграције бр. 553 – 755/1 од 22.08.2013. године.
за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су
тренутно настањена на територији општине Барајево одобрена су средства у износу од 375.000,00
динара. Средства су пренета на подрачун буџета ГО Барајево за избеглице 02.09.2013. године
Решењем Комесаријата за избеглице и миграције бр. 553 – 756-1 од 22.08.2013. године.
III ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупно извршени
текући расходи и издаци буџета општине Барајево за период од 01.01. до
31.12.2013.године износе 363.197.978,88 динара што представља 92 % у односу на план .
У складу са чл. 79 Закона о буџетском систему у наставку дајемо преглед разлике између
одобрених средстава и извршења по функцијама .
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Функција

Раздео 1 - СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
П л а н по
Одлуци о
ОПИС
буџету
Извршење

Глава

Разлика

110

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

40,857,091.00

39,614,921.31

1,242,169.69

090

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА
НА ДРУГОМ МЕСТУ

21,356,283.93

10,221,193.28

11,135,090.65

180

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА
ВЛАСТИ

698,000.00

697,563.52

436.48

330

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

5,134,400.00

5,062,823.96

71,576.04

421

ПОЉОПРИВРЕДА

2,000,000.00

1,963,988.41

36,011.59

473

ТУРИЗАМ

200,000.00

0.00

200,000.00

620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

33,772,973.00

33,654,004.96

118,968.04

630

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

32,000,000.00

31,999,999.38

0.62

860

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

11,060,100.00

10,819,076.00

241,024.00

950

ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО
НИВООМ

23,060,000.00

22,544,769.27

515,230.73

РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКА УПРАВА
130
620

2.1

ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

160

2.2

МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE

860

2.3

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

140,896,226.97

133,800,205.93

7,096,021.04

70,165,006.49

61,235,509.87

8,929,496.62

753,493.00

137,401.63

616,091.37

12,107,322.00 11,446,521.36

660,800.64

Посматрано по економској класификацији на текуће расходе распоређено је 348.647.429,34
динара или
96% укупних расхода, а на издатке за набавку нефинансијске имовине распоређено је
14.550.549,54 динара или 4 % укупних расхода .
Резултат буџета је сегментиран у складу са чланом 30. Закона о буџетском систему.
Коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве утврђено је чланом 69 и 70. Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр. и 108/2013) и чланом 3 и 4. Одлуке о буџету општине Барајево за 2013. годину
(''Сл. лист Града Београда'', бр. 72/2012, 22/2013, 40/2013, 50/13, 77/2013) .
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.
Решењима о употреби средстава текуће резерве, која доноси Председник општине, утврђују се
нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други. Текућа
буџетска резерва опредељује се највише до 2 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
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Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у
отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта,
снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних
о
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решења
употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине. Стална буџетска резерва
опредељује се највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
буџетску годину.
Извештаји о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве су дати у самом тексту
завршног рачуна.
Укупна потрошња не прелази планиране износе што значи да је потрошња буџетских средстава
била рационална и ефикасна.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бранка Савић
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