ОБРАЂИВАЧ : Одељење за финансије
ПРЕДЛАЖЕ : Општинско веће
РАЗМАТРА И УСВАЈА: Скупштина општине

ИЗВЕШТАЈИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 3.СТАВ 3. ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И БУЏЕТСКИХ
ФОНДОВА ЗА 2021.ГОДИНУ

Барајево
Април, 2022. године

1

I Образложење одступања између одобрених средстава и извршења
Остварење прихода и примања
Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар – децембар 2021. године
остварени су у износу од 561.618.740,37 динара, што представља 98,9 % у односу на план.
Класа/категорија/
група

Конто

ОПИС

Буџет за 2021.
годину

Остварење
01.01‐31.12.2021

1

2

3

4

5

700000
710000
711000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

567.936.033,00

561.618.740,37

98,9

I

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

567.936.033,00

561.618.740,37

98,9

1

ПОРЕЗИ

495.406.961,00

489.567.528,45

98,8

1.1

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

292.116.961,00

287.929.454,35

98,6

711111

272.116.961,00

266.506.736,54

97,9

200.000,00

102.125,64

51,1

10.800.000,00

10.403.724,69

96,3

711123

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности према
паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем

9.000.000,00

10.905.612,60

121,2

711146

Порез на приход од пољопривреде

711147

Порез на земљиште
Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу

711122

711184
1.2

143.790.000,00

145.121.866,43

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

24.000.000,00

23.149.517,39

96,5

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу
Пореске управе

3.000.000,00

3.131.807,49

104,4

14.400.000,00

11.188.621,86

77,7

186.372.917,49

98,7
100,9

3.600.000,00

3.781.104,32

105,0

11.250.000,00

12.145.521,54

108,0

8.200.000,00

8.179.340,40

99,7

2.000.000,00

2.577.137,78

128,9

714565

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности

650.000,00

943.962,91

145,2

714566

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица

350.000,00

425.711,07

121,6

50.000,00

16.219,79

32,4

3.250.000,00

3.119.635,07

96,0

3.250.000,00

3.119.635,07

96,0

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

63.599.072,00

63.555.284,00

99,9

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Други текући трансфери од републике у корист нивоа
општина

63.599.072,00

63.555.284,00

99,9

6.540.000,00

6.540.000,00

100,0

714562

714571

714575
1.4
716111
733000

188.790.000,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење моторних друмских и
прикључних возила

1.3
714513

730000

80,00

713121

713423

716000

390,00
10.784,88

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину обвезника који не воде пословне
књиге

713421

714000

6

А

711121

713000

%

2
2.1
733152

Комунална такса за држање животиња
Комунална такса за држање и коришћење чамаца и
сплавова на води, осим чамаца које користе организације
које одржавају и обележавају пловне путеве
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

2

3.149,59

733154

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина

733157

Текући трансфери од градова у корист новоа општине

740000
741000

742000

743000

745000

3

100,0
99,9

5.450.000,00

6.647.267,33

122,0

700.000,00

817.407,32

116,8

741531
741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

700.000,00

608.709,47

87,0

4.050.000,00

4.950.024,17

122,2

742152

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине
и индиректни корисници њиховог буџета

3.000.000,00

3.332.438,17

111,1

742251

Административне таксе

1.000.000,00

1.617.586,00

161,8

742351

Приходи органа управе

50.000,00
200.000,00

219.000,00

109,5

3.2

3.3

208.697,85

0,0

743351

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом скупштине
општине, као и одузета имовинска корист у том поступку

100.000,00

1.500,00

1,5

743353

Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа општина

100.000,00

217.500,00

217,5

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

500.000,00

660.835,84

132,2

Мешовити и неодређени приходи

500.000,00

660.835,84

132,2

3.4
745151

770000
772000

3.877.520,00
53.137.764,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

3.1

ДРУГИ ПРИХОДИ

3.877.520,00
53.181.552,00

4

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

2.000.000,00

1.592.379,71

79,6

4.1

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

79,6

772114

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

7

5

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

321

Б

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
УКУПНО СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б)

2.000.000,00

1.592.379,71

2.000.000,00

1.592.379,71

79,6

1.480.000,00

256.280,88

17,3

206.360.136,97

206.360.136,97

100,0

774.296.169,97

767.978.877,34

99,2

‐Приходи по основу пореза (економска класификација 71) остварени су у износу од 489.567.528,45 динара,
што представља 98,8 % у доносу на план.
‐Приходи од донација, помоћи и трансфера (економска класификација 73) остварени су у износу од
63.555.284,00 динара, што представља 99,9 % у односу на план.
‐Други приходи остварени су у износу од 6.647.267,33 динара (економска класификација 74), што
представља 122,0% у односу на план.
‐Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су износу од 1.592.379,71 динара, што
представља 79,6% у односу на план.
‐Сопствени приходи индиректних корисника остварени су у износу од 256.280,88 динара што представља
17,3% у односу на план. Услед епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса није било
услова за реализацију културних манифестација које организује Центар за културу ''Барајево'', а самим тим
није било прихода од продаје претплатних карата, на основу којих се врши наплата сопствених прихода.
Трансферна средства ‐ образложење
1. Из буџета Града Београда су одобрена средства у укупном износу од 53.137.764,00 динара (
уплатни рачун 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина).
У табели су наведени износи и датуми уплате средстава:
БРОЈ УГОВОРА/
ДАТУМ
РЕШЕЊЕ
ОПИС
ИЗНОС
28.04.2021

4‐2879/21‐Г‐01

Трансферна средства из буџета Града Београда за одржавање
текуће ликвидности Градске општине Барајево

3

10.000.000,00

V‐01‐401.1‐7/2021

Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у јуну 2021.године
Реализација дела годишњег програма управљања заштићеним
подручјем споменика природе ''Три храста лужњака ‐ Баре'' у
Шиљаковцу за 2021. годину

289.243,35

03.08.2021

4‐4841/21– Г

Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у јуну 2021.године

26.612,00

09.08.2021

4‐5383/21 – Г ‐ 01

Трансферна средства из буџета Града Београда за одржавање
текуће ликвидности Градске општине Барајево

26.08.2021

4‐5628/21 – Г ‐ 01

Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у јулу 2021.године

27.09.2021

4‐6276/21 – Г ‐ 01

20.10.2021

4‐6805/21 – Г ‐ 01

04.11.2021

4‐7399/21 – Г ‐ 01

24.11.2021

4‐7817/21 – Г ‐ 01

30.11.2021

4‐7861/21 – Г ‐ 01

07.12.2021

4 ‐ 8239/21 ‐ Г ‐ 01

10.12.2021

10/2021

31.12.2021

VII‐03 401‐1089/2021

30.06.2021

4‐4189/21‐Г

21.07.2021

Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у августу 2021.године
Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у септембру 2021.године
Трансферна средства из буџета Града Београда за одржавање
текуће ликвидности Градске општине Барајево
Трансферна средства из буџета Града Београда за одржавање
текуће ликвидности Градске општине Барајево
Покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака у октобру 2021.године
Трансферна средства из буџета Града Београда за одржавање
текуће ликвидности Градске општине Барајево
Реализације годишњег програма управљања заштићеним
подручјем споменика природе ''Три храста лужњака – Баре'' у
Шиљаковцу за 2021. годину
Финансирање/суфинансирање рада општинског тела за
унапређење безбедности саобраћаја на територији градске
општине Барајево за 2021. годину

13.029,00

13.000.000,00
21.289,60
6.653,00
13.306,00
3.000.000,00
1.000.000,00
5.322,40
20.000.000,00

2.762.308,65

3.000.000,00

2. Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 6.540.000,00 динара за следеће намене и у
следећим износима
(уплатни рачун 733152 ‐ Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина)

ДАТУМ

БРОЈ УГОВОРА/
РЕШЕЊЕ

26.04.2021

VII‐03 401‐339/2021

26.04.2021

VII‐03 401‐340/2021

03.02.2021

553‐35/1‐2021

04.06.2021

553‐248/1

15.09.2021

553‐286/1 ‐ 2021

ОПИС
Побољшање услова становања породица избеглица на територији
Градске општине Барајево кроз набавку грађевинског материјала
Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене за побољшање услова
становања доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Републике Србије
Вулевић Невенки, интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно
настањеној на територији општине Барајево за превазилажење
тешке материјалне и здравствене ситуације
Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције Мутавџић Душану,
интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно настањеном на
територији општине Барајево, за превазилажење тешке материјалне
ситуације
Помоћ Комесаријата за избеглице и миграције за Републике Србије
за исплату новчане помоћи Стојковић Шпреси, интерно расељеном
лицу са КиМ, тренутно настањеној на територији Градске општине
Барајево, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне
ситуације

4

ИЗНОС
3.780.000,00

2.700.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3. Из Буџета Републике одобрена су средства у износу од 3.877.520,00 динара за следеће намене и у
следећим износима
(уплатни рачун 733154 ‐ Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина)

ДАТУМ

БРОЈ УГОВОРА/
РЕШЕЊЕ

31.05.2021

VII‐03 401‐500/2021

02.08.2021

553‐454/1

10.11.2021

553‐699/2021‐1

17.12.2021
31.12.2021

ИЗНОС

553‐569/1 ‐ 2021

ОПИС
Трансферна средства Министарства за државну управу и локалну
самоуправу за потребе набавке таблица улица и кућних бројева.
Помоћ Комесаријта за избеглице и миграције за набавку огрева
социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених
лица која су тренутно настањена на територији општине
Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине
Помоћ Милаковић Недељку и члановима његовог домаћинства, са
пребивалиштем на општини Лазаревац одобрених за покривање
трошкова уградње грађевинског материјала добијеног у оквиру
потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији

VIII‐02 404‐123/21

Суфинансирање програма енергетске санције породичних кућа

1.250.000,00

1.578.500,00

500.000,00
460.000,00

89.020,00

Извршење расхода и издатака
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Барајево за период јануар –
децембар 2021. годинe извршени су у износу од 530.452.396,36 динара, што износи 68,5 % у односу на
план. Текући расходи извршени су у износу од 344.870.338,06 динара што представља 82,2 % у односу на
план. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 185.582.058,30 динара што представља
52,3 % у односу на план.
У наставку дајемо преглед разлике између одобрених средстава и извршења.
Ек
клас
1
4
41
411
412
413
414
416
42
421

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјалана давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови

422
423

Укупна средства
3
419.769.901,97
167.491.079,01
135.589.042,77
22.687.124,24
3.460.000,00
4.203.402,00
1.551.510,00
142.570.588,65
32.750.498,88

Извршење
4
344.870.338,06
152.560.376,40
125.390.118,08
20.881.096,23
2.693.242,89
2.247.553,96
1.348.365,24
121.100.249,51
29.269.713,83

%
5
82,2
91,1
92,5
92,0
77,8
53,5
86,9
84,9
89,4

Трошкови путовања
Услуге по уговору

250.000,00
28.189.000,00

7.660,00
23.269.041,17

3,1
82,5

424

Специјализоване услуге

43.776.243,00

37.183.833,93

84,9

425
426
45
451
454
46
463
465

Текуће поправке и одржавање
Материјал
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери

28.660.000,00
8.944.846,77
16.772.974,00
15.522.974,00
1.250.000,00
24.101.438,31
22.140.544,00
1.960.894,31

25.242.966,63
6.127.033,95
15.522.972,96
15.522.972,96
22.010.457,16
20.109.629,05
1.900.828,11

88,1
68,5
92,5
100,0
0,0
91,3
90,8
96,9

47
472
48
481

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама

27.825.434,00
27.825.434,00
37.326.230,00
26.541.230,00

7.875.434,00
7.875.434,00
25.800.848,03
20.750.550,17

28,3
28,3
69,1
78,2

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода и других природних узрока

3.035.000,00
7.500.000,00

1.736.403,31
3.063.894,55

57,2
40,9

250.000,00

250.000,00

100,0

484

ОПИС
2

5

49
499
5

РЕЗЕРВЕ
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.682.158,00
3.682.158,00
354.526.268,00

185.582.058,30

0,0
0,0
52,3

51
511

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти

342.526.268,00
336.592.268,00

185.582.058,30
180.985.782,41

54,2
53,8

512
513
54
541

Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
УКУПНИ РАСХОДИ

5.257.000,00
478.100,00
12.000.000,00
12.000.000,00
774.296.169,97

4.118.175,89
478.100,00

78,3
100,0
0,0
0,0
68,5

530.452.396,36

1.У оквиру економске класификације 413 – Накнаде у натури постоји одступање у односу на план, са
процентом реализације 77,8 %. Нижи проценат реализације је последица епидемиолошке ситуацијe током
2021.године.
2.У оквиру економске класификације 414 ‐ Социјалана давања запосленима постоји одступање у односу на
план, са процентом реализације 53,5%. До нижег процента реализације је дошло, јер запослени нису
исказали захтеве за социјалне потребе.
3.У оквиру економске класификације 422 – Трошкови путовања постоји значајно одступање у односу на
план, са процентом реализације од 3,1%. Епидемиолошка ситуација у току 2021.године је утицала на низак
проценат реализације.
4.У оквиру економске класификације 426 – Материјал, постоји значајно одступање у односу на план са
процентом реализације 68,5%. За набавку одређених материјала нису закључени уговори, што је утицало на
низак проценат реализације.
5.У оквиру економске класификације 454 ‐ Субвенције приватним предузећима, није било реализације, јер
су уговори са Министарствoм рударства и енергетике за реализацију програма енергетске санције
породичних кућа закључени на крају године.
6.У оквиру економске класификације 472‐Накнаде за социјалну заштиту из буџета постоји значајно
одступање у односу на план, са процентом реализације 28,3%. За реализацију пројеката за решавање
стамбених проблема избеглих и интерно расељених лица трансферисана су средства у укупном износу од
18.200.000,00 динара. Због епидемиолошке ситуације услед пандемије корона вируса Комисија није била у
комплетном саставу у већем делу извештајног периода, тако да ће набавка и испорука грађевинског
материјала бити извршена у 2022.години.
7.У оквиру економске класификације 481‐Дотације невладиним организацијама постоји значајно одступање
у односу на план, са процентом реализације 78,2%. Средства у износу од 3.000.000,00 динара
трансферисана
су
крајем
2021.године
од
стране
Секретаријата
за
саобраћај
за
финансирање/суфинансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја на територији
градске општине Барајево за 2021. годину, тако да није било могућности за реслизацију у 2021.години.
8.У оквиру економске класификације 482 ‐ Порези, обавезне таксе, казне и пенали, постоји значајно
одступање у односу на план са процентом реализације 57,2%. Низак проценат извршења је последица
недостављање Решења од стране ЈВП ''Србијаводе'' по основу накнаде за одводњавање за 2021.годину.
9. У оквиру економске класификације 483 ‐ Новчане казне и пенали по решењу судова, постоји значајно
одступање у односу на план са процентом реализације 40,9%. Планирана средства за изгубљене судске
спорове нису утрошена у 2021.години, јер за исте нису добијене судске пресуде.
10.У оквиру економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти постоји значајно одступање у
односу на план, са процентом реализације од 53,8%.
‐У оквиру пројекта 1301‐5001 ''Изградња спортске хале у Барајеву ‐ Насеље Гај''‐прва фаза због лоших
временских услова дошло је до продужења рокова за извођење радова, што је утицало на низак проценат
реализације (51,0%). Радови ће бити окончани у 2022.години.
‐У оквиру пројекта 1301‐5004 '' Изградња дечијих игралишта у Барајеву и Мељаку'' '' планирана су средства у
износу од 9.200.000,00 динара. Због лоших временских услова и кашњења у приликом закључења уговора
није било могуће да пројекат буде реализован у 2021.години.
11.У оквиру економске класификације 512 ‐ Машине и опрема, постоји одступање у односу на план са
процентом реализације 78,3%, до којег је дошло због кашњења приликом закључивања оговора за набавку
планиране опреме.
12.У оквиру економске класификације 541 – Земљиште, постоје значајна одступања, јер није било
реализације. У оквиру пројекта 1102‐1005 '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' током
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2021. године у име корисника експропријације поднето је укупно тринаест предлога. Осам предлога за
експропријацију и пет предлога за административни пренос. Што заједно са предлозима поднетим 2020.
године чини укупно двадесет три предлога. О свим предлозима је одлучено доношењем решења о
експропријацији. На решења о административном преносу Државно правобранилаштво је на основу става
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде изјавило жалбу узевши у обзир да је према
евиденцији РГЗ‐а реч о пољопривредном земљишту, а што је у супротности са решењем о утврђивању
јавног интереса за експропријацију. Такође поднета су и три предлога за споразумно одређивање накнаде
од којих су два достављена надлежном суду за одређивање висине накнаде. У току 2022. године биће
поднето још осамнаест предлога чиме ће поступцима експропријације бити обухваћено целокупно
планирано земљиште. Такође током 2022. године биће поднети и предлози за спорзаумно одређивање
накнаде за све непокретности за које буду донета правноснажна решења о експропријацији. Орган
надлежан за процену тржишне вредности земљишта које је предмет експроприајције је тек крајем 2021.
године прихватио чињеницу да је земљиште које је предмет експропријације у обухвату ПГР‐а, што је
довело до тога да у току 2021. године није било реализованих споразума о накнади, а такође није било
накнада ни према судским одлукама. Укупна потрошња не прелази планиране износе што значи да је
потрошња буџетских средстава била рационална и ефикасна.
II Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о распореду средстава из текуће буџетске резерве
Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему
("Службени
гласник
РС",
бр.54/09,
73/10,
101/10,
101/11,
93/12,
62/2013,
63/2013‐
испр.,108/2013,142/2014,68/2015‐др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019 ,72/2019, 149/2020
и 118/2021 ) и чланом 9. Одлуке о буџету општине Барајево за 2021. годину (''Сл. лист Града Београда'', бр.
151/2020, 19/2021, 53/2021 и 92/2021).
Укупно распоређена текућа буџетска резерва у извештајном периоду износи 1.348.402,00 динара .
Раздео

Програм

3‐Општинска
управа

0602

3‐Општинска
управа

0701

3‐Општинска
управа

0602

Прог.акт/
пројекат
0006

0002

0001

Функција
130

620

130

Економска
класификација
414 ‐
Социјална давања
запосленима
425 – Текуће поправке
и одржавање

482‐ Порези, обавезне
таксе, казне и пенали

Опис
Исплата отпремнине
запосленом приликом
одласка у пензију
Недостајућа средстава за
одржавање путних
прелаза на
некатегорисаним
путевима у 2021.години
Недостајућа средстава по
основу накнаде за
одводњавање за 2021.
годину

Број
решења
401‐1/75
08.02.2021
401‐1/1029

Износ

168.402,00

17.12.2021
180.000,00
401‐1/1134
31.12.2021
1.000.000,00

Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему
("Службени
гласник
РС",
бр.54/09,
73/10,
101/10,
101/11,
93/12,
62/2013,
63/2013‐
испр.,108/2013,142/2014,68/2015‐др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019 ,72/2019, 149/2020
и 118/2021 )и чланом 10. Одлуке о буџету општине градске општине Барајево за 2021. годину (''Сл. лист
Града Београда'', бр. 151/2020, 19/2021, 53/2021 и 92/2021).
У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве утрошена су у укупном износу од
250.000,00 динара. Извршење је приказано у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, у оквиру Програма 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602‐0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130‐Опште услуге, Економска класификација 484 ‐ Наканада штете за повреде
или штету насталу услед елементарних непогода.
Преглед извршења :
Раздео

Програм

Прог.акт/
пројекат

Функција

Економска
класификација
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Опис

Број
Решења/
Датум

Износ

3‐Општинска
управа

3‐Општинска
управа

3‐Општинска
управа

0602

0602

0602

0001

0001

0001

130

130

130

484‐ Наканада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484‐ Наканада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода
484‐ Наканада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних непогода

Помоћ у отклањању
последица пожара

401 ‐ 1 /69
04.02.2021

Помоћ у отклањању
последица пожара

401‐1/252
14.04.2021

Помоћ у отклањању
последица пожара

100.000,00

50.000,00

401‐1/584
100.000,00
10.08.2021

III Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
Градска општина Барајево у 2021. години није давала гаранције.
IV Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова
Извештај о примљеним донацијама
У периоду јануар – децембар 2021. године Градска општина Барајево није примала донације.
Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
У периоду јануар – децембар 2021. године Градска општина Барајево се није задуживала на домаћем и
страном тржишту новца и капитала и нема извршених отплата по основу дугова.
V Реализација укупних средстава буџета по корисницима, програмима,програмским активностима,
пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања исказана је у
посебном делу Одлуке о завршном рачуну за 2021.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Слободан Адамовић
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