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Уводна реч

Поштовани,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и
приступачнији начин прикаже на који начин је претходне године утрошен новац
из буџета наше општине. Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин
прикажемо колико је остварено прихода и примања као и колико је утрошено
расхода и издатака у претходној години како по буџетским корисницима тако и
по програмима.

Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и
грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној
заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава
чији приказ је пред Вама.

Председник Градске општине Барајево



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупно остварени 
буџетски приходи 

и примања 
604.929.071,58

динара

Приходи од 
пореза 

579.950.593,75
динара

Дотације и 
трансфери 

18.222.864,27
динара

Други приходи 
5.120.067,66

динара

Сопствени 
приходи 

индиректних 
корисника  
816.573,92

динара

Меморандумске 
ставке 818.971,98

динара



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
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ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  У ОДНОСУ  НА ПЛАН
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МЕСЕЧНА  ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
545.947.440,32

динара

Расходи за 
запослене 

140.046.846,17
динара

Коришћење 
роба и услуга 

184.083.361,21
динара

Субвенције
27.884.448,00

динара

Донације, 
дотације и 
трансфери 

53.435.350,80
динара

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

14.345.159,28
динара

Остали расходи 
26.008.442,76

динара

Капитални 
издаци 

100.143.832,10
динара



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
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ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН
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МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине  9.248.645,81 динара  

Председник  општине и општинско веће 

29.715.554,46 динара

Управа Градске општине Барајево  475.329.769,54 динара

Месне заједнице 2.058.088,83 динара

Центар за културу ‘’Барајево’’ 24.068.479,46 динара 

Општинско јавно правобранилаштво 5.526.902,42 динара



СТРУКТУРА ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА

Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање 12.431.695,27

Програм 2 – Комуналне делатности 114.046.507,64

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 2.115.419,62

Програм 6 – Заштита животне средине 37.384.448,00

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 90.183.791,78

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање 2.278.066,00

Програм  9 – Основно образовање и васпитање 23.500.343,28

Програм 11 – Социјална и дечија заштита 19.302.668,88

Програм 13 – Развој културе и информисања 30.068.479,46

Програм 14 – Развој спорта и омладине 23.355.097,88

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 141.550.211,76

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 49.730.710,75



СТРУКТУРА ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА
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ПРОГРАМ 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање

• Укупно утрошено 12.431.695,27 динара за редован рад Одељења за урбанизам,
комуналне и грађевинске послове у поступку спровођења надлежности дефинисаних
статутом.

• Програмска активност обухвата послове на доношењу решења у првом степену о
грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 5.000 m², бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор, и у поступцима озакоњења објеката за објекте до 3.000
m².



ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности

• Укупно утрошено 114.046.507,64  динара

• Током 2019.године на територији Градске општине Барајево редовно је одржавана јавна 
расвета. Укупно је било 1.820 интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену 
светиљки када престану да раде. 

• Током 2019.године вршено је  одржавање  јавних зелених површина I категорије површине 
298.811 m² и  II категорије 125.447m²у складу са Програмом одржавања јавних зелених 
површина .

• Одржавање чистоће је обављано у складу са Програмом одржавања чистоће на
површинама јавне намене у 2019. години. Степен покривености територије услугама
одржавања чистоће јавно-прометних површина је 5,0 %(број улица које се чисте у односу на
укупан број улица)



ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој

• Укупно утрошено 2.115.419,62 динара

У 2019. години извршена је исплата награда лицима ангажованим на  противградним 

станицама, поводом Дана општине, а у циљу материјалне стимулације и боље заштите 

пољопривредних површина .

Током 2019. године финансирани су програми и пројекти удружења грађана у износу од 

1.719.850,00 динара у области  активности које се односе на подстицање и развој 

пољопривредне делатности.



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине

• Укупно утрошено 37.384.448,00 динара

Током 2019. године за реализацију Посебног програма  коришћења буџетске помоћи  –

субвенција ЈКП ''10.Октобар'' за изношење смећа у извештајном периоду, утрошена су 

средства у износу од 10.500.000,00 динара. 

Такође за потребе ЈКП ''10.Октобар'' Барајево за набавку  специјалног возила аутосмећаре по 

основу Посебног програма  коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција  утрошена 

су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Током 2019.године на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом 

''Еко Тамнава'' д.о.о утрошена су средства у износу од 904.448,00 динара.

У извештајном периоду Градска општина Барајево је у складу са Меморандумом о сарадњи на

успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног отпада насталог на подручју

ГО Барајево и ГО Лазаревац реализовала активности на успостављању постројења за

сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Лазаревац и ГО

Барајево.



ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

• Утрошено средства  током 2019 године: укупно 90.183.791,78 динара

• Током 2019. године ЈКП ‘’10.Октобар’’ је на основу Програма уређења и одржавања
некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево за 2019. годину вршило
одржавање некатегорисаних путева.По овом програму извршено уклањање шибља и растиња
у путном појасу на некатегорисаним путевима у укупној дужини од 31,7 кm.

• У извештајном периоду изведени су радови периодичном одржавању и поправци
некатегорисаних путева на територији ГО Бара.јево у дужини од 10,42 кm.

• Током 2019.године реализован је Програм коришћења средстава за финансирање
безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2018.годину.



ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и образовање

• Укупно утрошено 2.278.066,00 динара

Током 2019.године Предшколској установи ''Полетарац'' су трансферисана средства у складу 

са надлежностима дефинисаним статутом за одржавање објеката и опреме у циљу стварања 

услова за несметано функционисање . Изведени су радови на текућем одржавању 1 објекта.



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

• Укупно утрошено 23.500.343,28 динара

У складу са надлежностима дефинисаним статутом током 2019.године  Градска општина 

Барајево је финансирала радове на текућем одржавању и поправци  7 објеката основних 

школа, превоз ученика на удаљености већој од 4 км од школе, исхрану и смештај  деце са 

посебним потребама у школе, превоз деце и ученика са сметњама у развоју, набавку књига за 

награђивање одличних ученика основних школа, набавку покон пакета за ђаке првака и  

награђивање ученика  основних  школа  носиоце  признања  „ученик  генерације”  и  „Вукова  

диплома” .



ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита

• Укупно утрошено 19.302.668,88 динара

• У оквиру програма планирана су средства за исплату једнократних помоћи лицима, за исплату 
једнократних помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације и покриће трошкова 
сахране избеглих и интерно расељених лица. 

• Током 2019.године финансирано је 18 програма и пројеката удружења грађана из области : 
социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом, друштвена 
брига о деци,помоћ старима,заштита и унапређење положаја Рома и Ромкиња, заштита и 
промовисање људских и мањинских права, хуманитарни програми и други програми у којима 
удружењa  искључиво и непосредно следе јавне потребе.

• Такође , током 2019.године реализована су два пројекта набавке грађевинског материјала,
за решавање стамбених проблема за 14 породице избеглица и интерно расељених лица која
имају пребивалиште на територији ГО Барајево . Делимично је реализован пројекат помоћи
избеглицама кроз доделу доходовних активности (7 породица је економски оснажено) .Ови
пројекти еализовани су на основу потписаног уговора са Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије.



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

• Укупно утрошено 30.068.479,46 динара

• Током 2019.године, на основу спроведеног конкурса, финансирани су пројекти 14

удружења грађана из области културе у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

Такође, након спроведеног јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и
верским заједницама из буџета ГО Барајево за 2019. годину, одобрена су средства за
финансирање 3 пројекта традиционалних цркава и верских заједница.

• У оквиру овог програма обезбеђена су средства за редовно функционисање установе

културе Центар за културу ‘’Барајево’’. Издвајања за културне програме у буџету Центра за
културу ‘’Барајево’’ у 2019. години су износила 32,59 %.



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

• Укупно утрошено 23.355.097,88 динара

• Крајем 2018.године објављен је јавни позив Спортском савезу ''Барајево'' и спортским

организацијама са седиштем на територији Градске општине Барајево за достављање

предлога годишњих програма/ пројеката у области спорта за 2019. годину.

• По основу напређења подршке локалним спортским организацијама преко којих се

остварује јавни интерес у области спорта средства је добило 17 носилаца,за финансирање 27

програма у 4 области.

• По основу унапређења предшколског и школског спорта одобрена су средства за

финансирање три годишња програма школских установа.

• Крајем 2019.године расписана је јавна набавка за извођење прве фазе радова на изграњи

спортске хале у насељу Гај.



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

• Укупно утрошено 141.550.211,76 динара

• У извештајном периоду обезбеђено је континуирано функционисање  директних и 
индиректних  корисника буџета Градске општинеБарајево (Управа ГО Барајево,месне 
заједнице, Јавно правобранилаштво). Трошкови  који су предвиђени овим програмом, 
планирани су на приближном нивоу у односу на 2018. годину што је у складу са  
рестриктивном политиком запошљавања у државним органима. У том смислу су формирани 
и сви остали трошкови на начин на који и како је могуће утицати, а да при томе 
функционисање локалне самоуправе задржи постојећи квантитет и квалитет.



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе

• Укупно утрошено 49.730.710,75 динара

• Током 2019.године одржано је 5 седница  Скупштина Градске општине Барајево  и 23 седнице 
сталних радних тела. Скупштина Градске општине Барајево је у потпуности обављала 
делатности из своје надлежности у складу са и Статутом Градске општине Барајево.

• Током 2019.године одржано је 25 седница општинског већа. Извршни органи су током 
2019.године у потпуности обављали своје надлежности дефинисане Статутом.



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 

прегледали презентацију

• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну
Градске општине Барајево за 2019.годину, са свим пратећим
документима у целини, исту можете преузети на следећем линку
интернет странице општинске управе: http://www.barajevo.org.rs/

• Уколико имате питања у вези са  Водичем/презентацијом или Одлуком 
о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: 
sasa.ristovic@barajevo.org.rs и оставити контакт податке за достављање 
одговора


