Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 25. марта 2022. године, на основу члана
основу члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014 и
68/2015 - др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон и 47/2018) и члана 19. Статута Градске општине Барајево (''Сл. лист Града Београда'' бр. 30/2010,
40/2013, 88/2015 и 89/2019) донела је:

ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА
2022. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Буџет Градске општине Барајево за 2022. годину (у даљем тексту буџет) састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

у чему:

Економска
класификација
7+8
7

-текући приходи буџета укључујући и донације
-приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских
корисника
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
-текући буџетски расходи укључујући и донације
-издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских
корисника
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући
буџетски издаци са донацијама)
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга

556.513.782,21
555.033.782,21
1.480.000,00

8
4+5

794.040.263,19

4

454.779.523,72
453.299.523,72
1.480.000,00

5
(7+8) - (4+5)
62
92

339.260.739,47
-237.526.480,98

((7+8) - (4+5)) - 62

-237.526.480,98

91
92
3
61

Издаци за набавку нефинансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

у динарима
556.513.782,21

237.526.480,98

6211
237.526.480,98

1

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 237.526.480,98 динара из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 154.851.410,38 динара и неутрошених средства донација, помоћи и
трансфера из ранијих година у износу од 82.675.070,60 динара.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Ред
број

Раздео

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

Глава

Назив
директног
буџетског
корисника
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево

Износ
Шифра
програма

Шифра програмске
активности/пројекта

Економ
клас

0602

06020001

512

Набавка опреме за потребе директних корисника
буџета ГО Барајево

3.780.000,00

0602

0602-0001

511

Капитално одржавање објеката на којима Градска
општина Барајево има право коришћења

7.000.000,00

0602

0602-0001

511

Изградња објеката на којима Градска општина Барајево
има право коришћења

Назив капиталног пројекта

2022

19.400.000,00

0602

0602-0001

511

Израда пројектно техничке документације за објекте
на којима Градска општина Барајево има право
коришћења

0701

0701-0002

511

Периодично одржавања некатегорисаних путева на
територији градске општине Барајево

1101

1101-0001

511

Израда планова детаљне регулације

7.000.000,00

1102

1102-0006

511

Израда пројектно техничке документације за изградњу
капела и уређење гробаља

2.100.000,00

4.000.000,00
12.000.000,00

1102

1102-0008

511

Израда пројектно техничке документација за изградњу
водоводних мрежа у Лисовићу (друга и трећа висинска
зона) и Манићу

1102

1102-5001

541

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка
у Барајеву''

1102

1102-5002

511

ПРОЈЕКАТ '' Изградња комплекса гробља у Вранићу''прва фаза

2

9.000.000,00
41.000.000,00

500.000,00

2023

2024

11

3

12

3

13

3

14

3

3.2

Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево
Управа Градске
општине
Барајево

1201

1201-0001

512

Набавка опреме за потребе Центра за културу
''Барајево''

1301

1301-5001

511

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље
Гај''-прва фаза

1301

1301-5004

511

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Барајеву и
Мељаку''

1301

1301-5005

511

ПРОЈЕКАТ '' Изградња дечијих игралишта у
Рожанцима,Бождаревцу и Бељини''

500.000,00
210.010.739,47
9.200.000,00
13.770.000,00

Извори финансирања за Разделе 1+2+3:
01-Општи приходи и примања буџета

90.050.000,00

07-Трансфери од других нивоа власти

40.000.000,00

13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера
из ранијих година
Укупно за Разделе 1+2+3

3

154.851.410,38
54.359.329,09
339.260.739,47

Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Барајево утврђују се су у следећим износима:
Класа/категорија/група
1

Конто

ОПИС

2

700000
710000
711000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

556.513.782,21

I

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

556.513.782,21

1

ПОРЕЗИ

503.235.316,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

298.500.000,00

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

282.500.000,00

1.1

711121
711122
711123

714000

1.2

740000

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

153.290.000,00

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

713311
713421

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе

713423

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

2.800.000,00

1.3
714513

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

9.285.316,00
6.275.000,00

714562

2.000.000,00

714566

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

714571

Комунална такса за држање животиња

1.4

2.1

743000

3.000.000,00
8.200.000,00

700.000,00
300.000,00
10.316,00
2.160.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

41.748.466,21

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

41.748.466,21

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина
Текући трансфери од градова у корист новоа општине

3.1

26.000.000,00

2.160.000,00

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

733157

1.618.466,21
40.130.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ

7.050.000,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1.000.000,00

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

1.000.000,00
5.000.000,00

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

742251

Административне таксе

2.000.000,00

3.2

3.3
743351
743353

745000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

733152

741534
742000

8.150.000,00

713122

3
741000

7.750.000,00

713121

2
733000

100.000,00

193.290.000,00

716111
730000

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
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

714565

716000

4

А

711111

713000

3

Буџет за 2022. годину

3.4
745151

3.000.000,00

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

550.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

500.000,00

Мешовити и неодређени приходи

500.000,00

4

50.000,00
500.000,00

770000

4
772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

4.1
772114

3.000.000,00
3.000.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

3.000.000,00

7

5

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

1.480.000,00

321

Б

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

237.526.480,98

УКУПНО СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б)

794.040.263,19

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по основним наменама, утврђују се у следећим
износима:

Ек
клас

ОПИС

Средства из буџета

Издаци из осталих
извора

Укупна средства

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

423.235.316,00

31.544.207,72

454.779.523,72

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

180.285.094,00

353.908,83

180.639.002,83

411

Плате и додаци запослених

144.959.711,00

10.000,00

144.969.711,00

412

Социјалани доприноси на терет послодавца

23.570.383,00

6.408,83

23.576.791,83

413

Накнаде у натури

3.410.000,00

414

Социјалана давања запосленима

6.455.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.890.000,00

337.500,00

2.227.500,00

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

161.632.691,00

5.903.121,98

167.535.812,98

421

Стални трошкови

45.851.000,00

173.316,00

46.024.316,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

28.732.000,00

1.072.111,01

29.804.111,01

424

Специјализоване услуге

45.730.000,00

4.480.000,00

50.210.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

31.895.000,00

0,00

31.895.000,00

426

Материјал

9.024.691,00

177.694,97

9.202.385,97

45

СУБВЕНЦИЈЕ

10.555.623,00

1.250.000,00

11.805.623,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

454

Субвенције приватним предузећима

8.750.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

26.150.000,00

1.657.176,91

27.807.176,91

463

Трансфери осталим нивоима власти

26.150.000,00

465

Остале дотације и трансфери

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Дотације невладиним организацијама

19.488.400,00

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.265.000,00

2.265.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

6.500.000,00

6.500.000,00

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

2.000.000,00

2.000.000,00

49

РЕЗЕРВЕ

6.238.508,00

6.238.508,00

499

Средства резерве

6.238.508,00

6.238.508,00

3.410.000,00
6.455.000,00

400.000,00

400.000,00

1.805.623,00

1.805.623,00

26.150.000,00
1.657.176,91

1.657.176,91

8.120.000,00

17.380.000,00

25.500.000,00

8.120.000,00

17.380.000,00

25.500.000,00

30.253.400,00

5.000.000,00

35.253.400,00

5.000.000,00

24.488.400,00

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

90.050.000,00

249.210.739,47

339.260.739,47

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

90.050.000,00

237.210.739,47

327.260.739,47

511

Зграде и грађевински објекти

85.770.000,00

237.210.739,47

322.980.739,47

5

512

Машине и опрема

4.280.000,00

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

12.000.000,00

12.000.000,00

541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

280.754.947,19

794.040.263,19

УКУПНИ РАСХОДИ

513.285.316,00

4.280.000,00

Члан 6.
Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се
у следећим износима:

Функционална
класификација
1
000
010

100

090

110
130

300

160
360

400
421
500

510
520
560

600

800

900

610
620
630
820
840
860

911
912

Функције
2
Социјална заштита
Болест и инвалидност
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Опште јавне услуге
Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Јавни ред и безбедност
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Економски послови
Пољопривреда
Заштита животне средине

Средства из
буџета
3
11.120.000,00
6.000.000,00

Средства из
осталих извора
4
19.380.000,00

5.120.000,00
267.101.654,00

19.380.000,00
14.434.207,72

24.500.000,00
281.535.861,72

46.355.400,00
211.917.746,00

14.405.643,12

46.355.400,00
226.323.389,12

28.564,60
3.000.000,00

8.857.072,60
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
1.600.000,00

8.828.508,00

1.600.000,00
1.600.000,00
25.505.623,00

Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
Послови становања и заједнице
Стамбени развој
Развој заједнице
Водоснабдевање
Рекреација,спорт,култура и вере
Услуге културе
Верске и остале услуге заједнице
Рекреација,спорт,култура и вере
некласификовани на другом месту
Образовање
Предшколско образовање
Основно образовање
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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1.805.623,00
800.000,00
22.900.000,00
141.086.208,00
15.086.208,00
122.000.000,00
4.000.000,00
42.721.831,00
2.600.000,00
4.000.000,00

0,00
0,00

13.250.000,00
13.250.000,00
230.690.739,47

Укупно
5
30.500.000,00
6.000.000,00

1.600.000,00
25.505.623,00
1.805.623,00
800.000,00
22.900.000,00
154.336.208,00
15.086.208,00
135.250.000,00
4.000.000,00
273.412.570,47
2.600.000,00
4.000.000,00

36.121.831,00
24.150.000,00
3.000.000,00
21.150.000,00

230.690.739,47

266.812.570,47
24.150.000,00
3.000.000,00
21.150.000,00

513.285.316,00

280.754.947,19

794.040.263,19

Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим
износима:
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001

1102

1101-0002

1102-0002
1102-0003
1102-0006

1102-0008
1102-5001

0101

1102-5002
0101-4001

0401
0401-0005
0701
0701-0002
0701-0005
2002

2003

2002-0002

2003-0001

Назив

3
Програм 1. Становање,урбанизам и просторно
планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и
урбанистичко планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
урбанистичких и просторних планова
Програм 2. Комуналнe делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних
зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и
погребне услуге
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање водоводне инфраструктуре и
снабдевање водом за пиће
ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу
парка у Барајеву''
ПРОЈЕКАТ '' Изградња комплекса гробља у
Вранићу''-прва фаза
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма које
реализују удружења из области пољопривреде''
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
комуналним отпадом
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
безбедности саобраћаја
Програм 8. Предшколско васпитање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности
основног образовања
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Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

4

5

6

22.086.208,00

0,00

7.000.000,00
15.086.208,00
63.250.000,00

22.086.208,00
7.000.000,00

12.000.000,00

15.086.208,00
75.250.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

500.000,00
1.600.000,00

500.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00
1.805.623,00

1.600.000,00
1.805.623,00

1.805.623,00

1.805.623,00

70.700.000,00

3.000.000,00

70.700.000,00

3.000.000,00

73.700.000,00
70.700.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
21.150.000,00

3.000.000,00
21.150.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

0902

2003-4001
2003-4002
0902-0001
0902-0016
0902-0021

0902-4001

1301-0005

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта''
Програм 13. Развој културе и информисања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског
наслеђа
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике

1301-5001

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у Барајеву Насеље Гај''-прва фаза

1301-5004

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Барајеву и Мељаку''

0902-4002

0902-4003

1201

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''
ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике ''
Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и
други облици помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у
заједници
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са
инвалидитетом
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала''

0902-4004

1201-0001
1201-0002

1201-0003
1301
1301-0001
1301-0002

1301-5005
0602
0602-0001

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Рожанцима,Бождаревцу и Бељини''
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
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300.000,00
350.000,00
11.120.000,00

19.380.000,00

300.000,00
3.000.000,00

300.000,00
350.000,00
30.500.000,00
300.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

420.000,00

3.780.000,00

4.200.000,00

300.000,00
30.091.831,00

2.700.000,00
1.480.000,00

3.000.000,00
31.571.831,00

23.491.831,00

1.480.000,00

24.971.831,00

2.600.000,00

4.000.000,00
13.030.000,00

2.600.000,00

229.210.739,47

4.000.000,00
242.240.739,47

6.860.000,00

6.860.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

400.000,00

400.000,00
210.010.739,47

210.010.739,47

9.200.000,00

9.200.000,00

3.770.000,00
207.149.111,00

10.000.000,00
14.434.207,72

13.770.000,00
221.583.318,72

187.158.653,00

14.405.643,12

201.564.296,12

0602-0002
0602-0006
0602-0009
0602-0010
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0003
0501
0501-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
месних заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
извршних органа
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду
извршних органа власти и скупштине
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент
УКУПНИ РАСХОДИ

2.190.000,00

28.564,60

2.218.564,60

11.561.950,00

11.561.950,00

5.238.508,00

5.238.508,00

1.000.000,00

1.000.000,00

59.552.543,00

59.552.543,00

15.189.400,00

15.189.400,00

31.166.000,00

31.166.000,00

13.197.143,00

13.197.143,00

8.750.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

8.750.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

513.285.316,00

280.754.947,19

794.040.263,19

Члан 8.
Члан 9. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 5.238.508,00 динара. Председник
општине доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са
чланом 69. Закона о буџетском систему, на предлог Одељења за финансије Управе градске општине Барајево.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2022. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 794.040.263,19 динара, а формирана су приходима и
примањима из следећих извора :
1.Општи приходи и примања буџета у износу од 513.285.316,00 динара – извор финансирања 01, утврђених
Одлуком о изменама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години.
2. Текући трансфери од градова у корист новоа општине у износу од
40.130.000,00 динара - извор
финансирања 07.
3. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина у износу од 1.618.466,21 динaра - извор
финансирања 07.
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 154.851.410,38 динара – извор
финансирања 13.
5. Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 82.675.070,60 динара извор финансирања 15.
6. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и то:
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4

5

Извор финан.

Економска
класификација

3

Функција

Глава
2

Програмска
класификација

Раздео
1

ОПИС

6

1

7

Средства из
буџета
01

8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Укупна
средства

9

10 (8+9)

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010001

Средства из
осталих извора
буџетских
корисника

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање скупштине
110

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
411

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

412
413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

423

Услуге по уговору

481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација користиће се за:
- финансирање редовног рада
политичких партија у износу од
528.400,00 динара
Извори финансирања за функцију 110:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 21010001
Извори финансирања за Програм 2101:

01

8.774.000,00

8.774.000,00

1.417.000,00

1.417.000,00

100.000,00

100.000,00

170.000,00

170.000,00

200.000,00

200.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

528.400,00

528.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

15.189.400,00

Општи приходи и примања буџета

15.189.400,00

15.189.400,00

Укупно за програм 2101

15.189.400,00

15.189.400,00

Општи приходи и примања буџета

15.189.400,00

15.189.400,00

Укупно за раздео 1

15.189.400,00

15.189.400,00

24.000.000,00

24.000.000,00

3.876.000,00

3.876.000,00

300.000,00

300.000,00

240.000,00

240.000,00

Извори финансирања за раздео 1:
01

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2
2101
21010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
110

413

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

411
412

10

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 21010002
Извори финансирања за Програм 2101:

01

100.000,00

100.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

31.166.000,00

Општи приходи и примања буџета

31.166.000,00

31.166.000,00

Укупно за програм 2101

31.166.000,00

31.166.000,00

Извори финансирања за раздео 2:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 2

3

ОПШТИНСКА УПРАВА

31.166.000,00
31.166.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма
које реализују удружења из области
пољопривреде''
Пољопривреда

0101
01014001

31.166.000,00
31.166.000,00

421
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 421

01

Извори финансирања за пројекат
0101-4001:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0101-4001
Извори финансирања за програм 0101:

01

1.600.000,00
1.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за програм 0101

1.600.000,00

1.600.000,00

1.805.623,00

1.805.623,00

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04010005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
комуналним отпадом
510

1.600.000,00
1.600.000,00

Управљање отпадом
451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
- Ова апропријација користиће се за
учешће у финансирању Регионалног
центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о. Уб
Извори финансирања за функцију 510:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 510
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0005:

01

Општи приходи и примања буџета

11

1.805.623,00

1.805.623,00

1.805.623,00

1.805.623,00

1.805.623,00

1.805.623,00

Укупно за програмску активност 04010005

1.805.623,00

1.805.623,00

Општи приходи и примања буџета

1.805.623,00

1.805.623,00

Укупно за програм 0401

1.805.623,00

1.805.623,00

Извори финансирања за Програм 0401:
01

0501

ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

05010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски
менаџмент
620

Развој заједнице
454

Субвенције приватним предузећима

8.750.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 620

8.750.000,00

8.750.000,00

8.750.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0501-0001:
01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 05010001

8.750.000,00

8.750.000,00

8.750.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за Програм 0501:
01
15

0602
06020001

130
411
412
413
414
416
421
422

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0501
ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

8.750.000,00

8.750.000,00

11.472.361,00

11.472.361,00

1.750.000,00

1.750.000,00

3.930.000,00

3.930.000,00

350.000,00

337.500,00

687.500,00

22.760.000,00

173.316,00

22.933.316,00

19.650.000,00

1.072.111,01

20.722.111,01

3.000.000,00

4.530.000,00

400.000,00

424

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

1.530.000,00

Материјал

7.800.000,00

465
481
482
483
485

Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези и обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

12

1.250.000,00
10.000.000,00

71.036.292,00

Услуге по уговору

426

1.250.000,00
1.250.000,00

71.036.292,00

423
425

8.750.000,00

400.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00
165.539,20

7.965.539,20

1.657.176,91

1.657.176,91

500.000,00

500.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:
01
07
13
15

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

07
13
15
06020006

130

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

Социјални доприноси на терет
послодавца

412
413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Извори финансирања за функцију 130:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 06020006

06020009
160

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
49912

Средства текуће резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 160

01

06020010

187.158.653,00

187.158.653,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 06020009
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва

13

1.748.466,21

1.748.466,21

5.000.000,00

5.000.000,00

7.657.176,91

7.657.176,91

14.405.643,12

201.564.296,12

187.158.653,00

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година

Плате, додаци и накнаде запослених

411

187.158.653,00

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

Укупно за програмску активност 06020001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Инспекцијски послови
Опште услуге

35.400.000,00
3.780.000,00

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 130

8.000.000,00

3.780.000,00

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
01

27.400.000,00

187.158.653,00

187.158.653,00
1.748.466,21

1.748.466,21

5.000.000,00

5.000.000,00

7.657.176,91

7.657.176,91

14.405.643,12

201.564.296,12

9.300.000,00

9.300.000,00

1.501.950,00

1.501.950,00

120.000,00

120.000,00

340.000,00

340.000,00

300.000,00

300.000,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

11.561.950,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

5.238.508,00

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

160

Средства сталне резерве

49911

Извори финансирања за функцију 160:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 06020010
Извори финансирања за програм 0602:

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

204.959.111,00

204.959.111,00

07

Трансфери од других нивоа власти

1.748.466,21

1.748.466,21

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

5.000.000,00

5.000.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година

7.657.176,91

7.657.176,91

14.405.643,12

219.364.754,12

0701

520

204.959.111,00

Управљање отпадним водама

425

Текуће поправке и одржавање
01

Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 520
Развој заједнице

620
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 07010002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
безбедности саобраћаја

360

1.000.000,00
1.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

07010005

1.000.000,00

01

Укупно за програм 0602

07010002

1.000.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

25.900.000,00

25.900.000,00

41.000.000,00

41.000.000,00

69.900.000,00

69.900.000,00

69.900.000,00

69.900.000,00

70.700.000,00

70.700.000,00

70.700.000,00

70.700.000,00

Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 360:

14

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 360
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0005:

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 07010005
Извори финансирања за програм 0701:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0701
ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована
на другом месту

0902
09020001
090

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност 0902-0001:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 09020001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне
услуге у заједници

09020016

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

70.700.000,00

70.700.000,00

70.700.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

73.700.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Социјална заштита некласификована
на другом месту

090

Дотације невладиним организацијама

481

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност 0902-0016:

01
15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 09020016
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
особама са инвалидитетом

09020021

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

Болест и инвалидност

010

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Извори финансирања за функцију 010 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за функцију 010
Извори финансирања за програмску
активност 0902-0021:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 09020021
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''
Социјална заштита некласификована
на другом месту

09024001
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090

01
15

Извори финансирања за пројекат 09024001:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0902-4001
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања интерно расељених лица
док су у расељеништву доделом
помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак
или адаптацију стамбеног објекта''
Социјална заштита некласификована
на другом месту

09024002
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 09024002:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0902-4002
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''
Социјална заштита некласификована
на другом месту

09024003
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

5.500.000,00

550.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

550.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

550.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

420.000,00

3.780.000,00

4.200.000,00

420.000,00

420.000,00
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4.950.000,00

420.000,00
3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

4.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 09024003:
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0902-4003
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања интерно расељених лица
док су у расељеништву доделом
помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак
или адаптацију стамбеног објекта''
Социјална заштита некласификована
на другом месту

09024004
090

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 09024004:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0902-4004
Извори финансирања за програм 0902:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0902

1101
11010001

420.000,00
3.780.000,00

3.780.000,00

420.000,00

3.780.000,00

4.200.000,00

300.000,00

2.700.000,00

3.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

3.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00

11.120.000,00

11.120.000,00

2.700.000,00
3.000.000,00
11.120.000,00

19.380.000,00

19.380.000,00

19.380.000,00

30.500.000,00

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620

01

11010002

420.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11010001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
урбанистичких и просторних планова

610

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

12.222.306,00

12.222.306,00

Стамбени развој
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.973.902,00

1.973.902,00

413

Накнаде у натури

290.000,00

290.000,00

414

Социјална давања запосленима

450.000,00

450.000,00
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Награде запосленима и остали посебни
расходи
Извори финансирања за функцију 610:

416

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 610

01

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0002:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11010002
Извори финансирања за програм1101:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1101

1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

11020002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге

560
424

Текуће поправке и одржавање

425

Извори финансирања за функцију 560 :
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11020002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

11020003

150.000,00

150.000,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

15.086.208,00

22.086.208,00

22.086.208,00

22.086.208,00

22.086.208,00

22.500.000,00

22.500.000,00

400.000,00

400.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

22.900.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.300.000,00

12.450.000,00

12.450.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

Развој заједнице

620

Стални трошкови

421

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11020003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге

11020006

Развој заједнице

620

Специјализоване услуге

424

Зграде и грађевински објекти

511

Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0006:
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01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11020006
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и одржавање водоводне
инфраструктуре и снабдевање водом
за пиће
Водоснабдевање

11020008
630

Зграде и грађевински објекти

511

Извори финансирања за функцију 630:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 630
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0008:

01

11025001

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 11020008
ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за
изградњу парка у Барајеву''
Развој заједнице

620
541

14.550.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

14.550.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за пројекат 11025001:

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 1102-5001

11025002

ПРОЈЕКАТ '' Изградња комплекса
гробља у Вранићу''-прва фаза
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620

01

Извори финансирања за пројекат 11025002:
Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 1102-5002
Извори финансирања за програм 1102:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програм 1102
ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201
12010002

820

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање
културне продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
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12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

63.250.000,00

63.250.000,00

63.250.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

75.250.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

2.600.000,00

2.600.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за функцију 820

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за функцију 840

4.000.000,00

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

4.000.000,00

4.000.000,00

Укупно за програмску активност 12010003

4.000.000,00

4.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

6.600.000,00

6.600.000,00

Укупно за програм 1201

6.600.000,00

6.600.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

6.860.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002
01

12010003

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 12010002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

840

Верске и остале услуге заједнице
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003
01

Извори финансирања за програм 1201:
01

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Дотације невладиним организацијама

1301
13010001

860
481

Извори финансирања за функцију 860:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:

01

13010002

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 13010001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти

860
463

Извори финансирања за функцију 860:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0002:
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01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 13010002

13010005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

160
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 160
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0005:

01

Укупно за програмску активност 13010005
ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у
Барајеву - Насеље Гај''-прва фаза
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту

13015001
860

Општи приходи и примања буџета

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за Функцију 860

07

Извори финансирања за пројекат 13015001:
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 1301-5001
ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих
игралишта у Барајеву и Мељаку''

13015004
860

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

210.010.739,47

210.010.739,47

40.000.000,00

40.000.000,00

137.651.410,38

137.651.410,38

32.359.329,09

32.359.329,09

210.010.739,47

210.010.739,47

40.000.000,00

40.000.000,00

137.651.410,38

137.651.410,38

32.359.329,09

32.359.329,09

210.010.739,47

210.010.739,47

9.200.000,00

9.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
13
15

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за Функцију 860

13
15

Извори финансирања за пројекат 13015004:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 1301-5004
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ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих
игралишта у Рожанцима,Бождаревцу
и Бељини''
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту

13015005
860

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

01

Извори финансирања за пројекат 13015005:
Општи приходи и примања буџета

13

Укупно за Функцију 860

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за пројекат 1301-5005
Извори финансирања за Програм 1301:

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13
15

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања

20020002

911

10.000.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

13.770.000,00

3.770.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

13.770.000,00

13.030.000,00

13.030.000,00

13.770.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програм 1301

2002

3.770.000,00

13.030.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00

149.851.410,38

149.851.410,38

39.359.329,09

39.359.329,09

229.210.739,47

242.240.739,47

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програм 2002

3.000.000,00

3.000.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 911
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0002:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 20020002
Извори финансирања за програм 2002:

01
2003

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

20030001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација
делатности основног образовања
912

Основно образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација користиће се
- текуће поправке и одржавање
објеката основних школа
-превоз ученика ОШ на удаљености
већој од 4 km од седишта школе
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Извори финансирања за функцију 912:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 912
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 20030001
Извори финансирања за програмску
активност
2003-0001:

01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 20030001

20034001

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''
912

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат
2003-4001:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2003-4001
ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне
ученике ''

912

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти

463

Извори финансирања за функцију 912:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат
2003-4002:

01

Општи приходи и примања буџета

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Општи приходи и примања буџета

21.150.000,00

21.150.000,00

Укупно за програм 2003

21.150.000,00

21.150.000,00

10.604.514,00

10.604.514,00

1.712.629,00

1.712.629,00

340.000,00

340.000,00

540.000,00

540.000,00

13.197.143,00

13.197.143,00

Укупно за пројекат 2003-4002
Извори финансирања за Програм
2003:
01

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010003

20.500.000,00
20.500.000,00

Основно образовање
463

20034002

20.500.000,00
20.500.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
раду извршних органа власти и
скупштине

130

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених

411
412

Социјални доприноси на терет
послодавца

413
414

Социјална давања запосленима

Накнаде у натури
Извори финансирања за функцију 130:
01

Општи приходи и примања буџета
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Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0003:
01

01

Општи приходи и примања буџета

13.197.143,00

13.197.143,00

Укупно за програмску активност 21010003
Извори финансирања за програм 2101:

13.197.143,00

13.197.143,00

13.197.143,00

13.197.143,00

Општи приходи и примања буџета

13.197.143,00

13.197.143,00

Укупно за програм 2101

13.197.143,00

13.197.143,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

41.748.466,21

41.748.466,21

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

154.851.410,38

154.851.410,38

82.646.506,00

82.646.506,00

279.246.382,59

720.494.467,59

10.000,00

10.000,00

6.408,83

6.408,83

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за раздео 3

3.1

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602
06020002

441.248.085,00

441.248.085,00

441.248.085,00

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
411

421

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

412

01
15

Извори финансирања за функцију 160
:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:

15

Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 06020002
Извори финансирања за програм 0602:

01

Општи приходи и примања буџета

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година

01

1.280.000,00

150.000,00

Укупно за функцију 160

01

1.280.000,00
250.000,00

262.155,77

10.000,00

10.000,00

500.000,00

500.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00

28.564,60

28.564,60

28.564,60

2.218.564,60

2.190.000,00

2.190.000,00

2.190.000,00
28.564,60

28.564,60

28.564,60

2.218.564,60

2.190.000,00

Укупно за програм 0602
Извори финансирања за главу 3.1 :

2.190.000,00

Општи приходи и примања буџета

2.190.000,00
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150.000,00
12.155,77

2.190.000,00
28.564,60

28.564,60

28.564,60

2.218.564,60
2.190.000,00

15

3.2

2.190.000,00

28.564,60
28.564,60

28.564,60
2.218.564,60

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Рекреација, спорт, култура и вере

1201
12010001

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за главу 3.1
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО''

860
411

413

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

412

Награде запосленима и остали посебни
расходи

416
421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 860
:
Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 860

01
04

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 12010001
Извори финансирања за програм 1201:

01
04

9.022.599,00

9.022.599,00

1.616.541,00

1.616.541,00

510.000,00

510.000,00

785.000,00

785.000,00

790.000,00

790.000,00

511.000,00

511.000,00

2.432.000,00

2.432.000,00

6.100.000,00

1.480.000,00

7.580.000,00

195.000,00

195.000,00

974.691,00

974.691,00

55.000,00

55.000,00

500.000,00

500.000,00

23.491.831,00
23.491.831,00

23.491.831,00
1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

24.971.831,00

23.491.831,00

23.491.831,00

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи

23.491.831,00

Укупно за програм 1201

23.491.831,00

23.491.831,00
1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

24.971.831,00
23.491.831,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

24.971.831,00

Извори финансирања за главу 3.2:
01
04

Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи

23.491.831,00

Укупно за главу 3.2

23.491.831,00

23.491.831,00
1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

24.971.831,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи

07

466.929.916,00

466.929.916,00
1.480.000,00

1.480.000,00

Трансфери од других нивоа власти

41.748.466,21

41.748.466,21

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

154.851.410,38

154.851.410,38

15

Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за раздео 3

466.929.916,00

Извори финансирања укупно
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82.675.070,60

82.675.070,60

280.754.947,19

747.684.863,19

01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

13
15

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи
и трансфера из ранијих година
Укупно за Разделе 1+2+3

513.285.316,00

513.285.316,00

513.285.316,00
1.480.000,00

1.480.000,00

41.748.466,21

41.748.466,21

154.851.410,38

154.851.410,38

82.675.070,60

82.675.070,60

280.754.947,19

794.040.263,19

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном лист Града Београда''.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06-18/2022 - 129 од 25. марта 2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дарко Пауновић
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III О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Образложење општег дела буџета
1.Приходи и примања буџета за 2022. годину
Одлуком о изменама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години
(''Службени лист Града Београда'', број 18/2022) утврђен је укупан обим јавних средстава Града Београда за
2022. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између буџета Града и буџета
градских општина. У складу са чланом 2. горе наведене одлуке, укупан оквир средстава за потрошњу градске
општине Барајево утврђен је у износу од 513.285.316,00 динара.
Укупан обим средстава Градске општине Барајево,у складу са чланом 5. горе наведене одлуке повећава
се за износ средстава која Градска општина Барајево оствари по основу донација и трансфера. У 2022. години,
по основу текућих трансфера из буџета Града Београда планирани су приходи у износу од 40.130.000,00
динара, док су из буџета Републике по основу текућих трансфера планирани приходи у износу од 1.618.466,21
динара.
Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2022.годину сопствени приходи
индиректних корисника буџета планирани су у износу од 1.480.000,00 динара,
Такође овом одлуком се врши распоред нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу
од 154.851.410,38 динара и неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у
износу од 82.675.070,60 динара.
У складу са свим горе наведеним буџет Градске општине Барајево за 2022. годину се Одлуком о првом
ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2022. годину утврђује у износу од 794.040.263,19 динара.
Табеларни приказ расподеле текућих прихода и примања који по закону припадају Граду, између
Града и градске општине Барајево то:
ОПИС

Приход од пореза на доходак грађана
Приход од пореза на имовину
Приход од пореза на наслеђе и поклон
Приход од локалних комуналних такси
Приход од пореза на пренос апсолутних
права
Приход од пореза на доходак грађана на
приход од самосталне делатности
Приход од накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
Приход од давања у закуп, односно
коришћење непокретности на којима је
носилац права својине Град Београд
Приход од накнаде за заштиту и
унапређење животне средине
Приход од накнаде за коришћење јавних
површина

% прихода који
припада градској
општини Барајево
63,88
85,46
50,00
33,12

% који
Граду

припада

36,12
14,54
50,00
66,88

45,55

54,45

23,36

76,64

100,00

0,00

100,00

0,00

26,67

73,33

28,57

71,43

На основу поменуте Одлуке градским општинама у целости припадају:
- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства,
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-накнада за коришћење природног лековитог фактора,
-накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина,
- општинске административне таксе,
-новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине градске
општине,као и одузета имовинска корист у том поступку,
- новчане казне наплаћене од стране органа градске општине,
- приход од камата на средства градских општина депонованих код банака,
- приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине,
- приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина,
- део добити јавних предузећа чији је оснивач градска општина,
- самодопринос уведен за подручје градске општине,
- трансфери од вишег нивоа власти,
- добровољни трансфери од физичких и правних лица,
-приход по основу донације од међународних организација у корист градске општине,
-финансијска помоћ ЕУ у корист нивоа општине,
- меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година,
-примања од продаје покретних ствари које користи градска општина и индиректни корисници њеног буџета,
-примања од задуживања,
- други јавни приходи и примања у складу са законом.
2.Расходи и издаци буџета за 2022. годину
2.1 Расходи за запослене
Расходи за запослене, који се овом Одлуком планирају, износе 180.639.002,83 динара и у структури
укупних расхода учествују са 22,74 %. Највећи део ових издатака , у износу од 168.546.502,83 динара односи се
на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину и пројекција за 2023.и
2024.годину, које је донео министар финансија у наставку је дата Табела 2 (Прилог 1 Упутства)
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Табела 2.

Редни
број

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

1

2
Органи и службе локалне власти

1

2

3

Изабрана лица
Постављена лица

5

6

7

8

3

4
109

Запослени
Дирекције основане од стране локалне
власти

8

9

10

11

12

16

17

0

0

0

0

6

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

11

0

0

11

0

0

0

0

0

157.890.954

15

13

0

115

14

0

7.264.924

11.429.458

13

0

12

Запослени
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из буџета
(навести назив установе):
1.

7

0

90

113.618.466

6
0

Запослени

Постављена лица

5

13

Установе културе

Постављена лица

4

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ
Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за
Маса средстава за плате исплаћена за
Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама
период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским
август 2021. године на економским
411 и 412
класификацијама 411 и 412
класификацијама 411 и 412
Укупан
Укупан број
Укупан
Укупан
Укупан број
Маса
Маса
Маса
планиран
зап. у
Маса
Маса
планиран
планиран
Маса
Укупан број
Маса
зап. у
средстава
средстава
Маса
Маса
средстава
број зап. у
октобру
средстава
средстава
број зап. у
број зап. у
средстава
зап. у октобру
средстава
октобру
за плате
за плате
средстава
средстава
за плате
децембру
за плате
за плате
децембру
децембру
за плате на
2021.
2021. године
за плате на
2021.
на
на
за плате на
за плате на
на
2022.
2022.
извору
године из
на извору
на извору
2022.
из извора 01
извору 01
године из
извору
извору
извору 01
извору 01
извору
године из
05-08
извора 0504
05-08
године из
године из
извора 04
04
05-08
04
извора
08
извора 01
извора 04
05-08

95
12

733.985

0

0

0

0

0

0

10.639.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

Месне заједнице

1

0

0

1

0

0

Изабрана лица

0

0

0

0

0

0

Запослени

1

0

0

1

0

0

Предшколске установе

0

0

0

0

0

0

Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести назив
установа и органа):
1.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица
Укупно за све кориснике буџетa који
се финансирају са економских
класификација 411 и 412

0

0

0

0

0

0

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

0

122

0

120.883.390

0

0

0

0

289.085

0

0

0

289.085

0

12.163.444

0

0

0

0

0

128

0

168.530.094

0

0

0

0

0

0

13

0

0

13

0

0

7

0

0

8

0

0

102

0

0

107

0

0

29

0

0

0

2.2 Расходи за коришћење услуга и роба
Расходи за коришћење услуга и роба у структури укупних расхода износе 167.535.812,98 динара и у структури
укупних расхода учествују са 21,10%.Највеће учешће у овим расходима имају специјализоване услуге у износу
од 50.210.000,00 динара.
2.3 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају се у укупном износу од
11.805.623,00 динара и у структури укупних расхода учествују са 1,49 %.
2.4 Донације, дотације и трансфери
Донације, дотације и трансфери у структури укупних издатака буџета учествују са 3,50% односно у укупном
износу од 27.807.176,91 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на покриће трошкова
превоза ученика, текуће поправке и одржавање школа и предшколских установа и остале расходе везане за
образовање.
2.5 Социјално осигурање и социјална заштита
Ова врста расхода у структури укупних расхода учествује са 3,21 % или 25.500.000,00 динара. Највећи део
средстава за ове намене односи се на накнаду из буџета у случају смрти, услугу помоћи геронто домаћица за
потребе немоћних који живе на територији Градске општине Барајево и набавку грађевинског материјала за
побољшавање услова становања избеглих и интерно расељених лица.
2.6 Остали расходи
Ова врста расхода обухвата дотације невладиним организацијама, порезе,обавезне таксе и казне и новчане
казне и пенале по решењима судова. Ова врста расхода планирана је у износу од 35.253.400,00 динара и у
структуру укупних расхода учествује са 4,44 %.
2.7 Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за нефинансијску имовину износе 339.260.739,47 динара и у структури укупних расхода учествују са
42,73 %.
2.8 Средства резерве планирана су у износу од 6.238.508,00 динара и у структури укупних расхода учествују
са 0,79 %.
Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише
до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до
0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
3. Расходи и издаци по изворима финансирања
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 794.040.263,19 динара, а формирана су приходима и
примањима из следећих извора :
1.Tекући приходи у износу од 513.285.316,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о
утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама у 2022. години.
2. Текући трансфери Градова у корист нивоа општина – извор финансирања 07, у износу од 40.130.000,00
динара распоређују се за следеће намене:
- Средства у износу од 130.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 426 – Материјал, за
покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака,
- Средства у износу од 40.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5001 ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље Гај''-прва
фаза, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
3. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - извор финансирања 07, у износу од
1.618.466,21 динaра распоређују се за следеће намене:
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- Средства износу од 30.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 421 - Стални трошкови, за покриће
трошкова закупа просторија које су у приватној својини, за спровођење републичког референдума, расписаног
за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 143.316,00 динара распоређују с у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 421 - Стални трошкови, за покриће
трошкова доставе обавештења бирачима у Републици Србији о дану и времeну одржавања републичког
референдума, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 87.500,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали
посебни расходи, по основу накнаде запосленима у Управи Градске општине Барајево ангажованим на
пословима везаним за спровођење републичког референдума, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 46.875,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали
посебни расходи, по основу једнократне наканаде заменику начелника Управе Градске општине Барајево на
пословима везаним на спровођењу републичког референдума, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу 203.125,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали
посебни расходи, по основу наканаде општинској изборној комисији за рад на пословима везаним на
спровођењу републичког референдума, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 556.111,01 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 423 - Услуге по
уговору, по основу наканаде општинској изборној комисији за рад на пословима везаним на спровођењу
републичког референдума, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 516.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 423 - Услуге по
уговору, по основу наканаде председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова
гласачких одбора по основу накнаде за рад у гласачким одборима, расписаног за 16.јануар 2022.године,
- Средства у износу од 35.539,20 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Економска класификација 426 - Материјал, за покриће
трошкова набавке канцеларијског материјала за потребе спровођење републичког референдума, расписаног
за 16.јануар 2022.године.
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 154.851.410,38 динара – извор финансирања
13, који се распоређује за следеће намене:
- Средства у износу од 5.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа, програм
0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 - 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 511 - Зграде и
грађевински објекти,
-Средства у износу од 137.651.410,38 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5001 ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље Гај''-прва
фаза, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,

31

-Средства у износу од 2.200.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5004 ''Изградња дечијих игралишта у Барајеву и Мељаку'',
функција 860 Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти,
-Средства у износу од 10.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5005 ''Изградња дечијих игралишта у Рожанцима,
Бождаревцу и Бељини'', функција 860 Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
5. Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у изноду од 82.675.070,60 динара извор финансирања 15, која се распоређују за следеће намене:
-Средства у износу од 2.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм
0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0701-0005 - Унапређење
безбедности саобраћаја, функција 360-Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, за покриће трошкова реализације програма за
финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2021. годину,
-Средства у износу од 1.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм
0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0701-0005 - Унапређење
безбедности саобраћаја, функција 360-Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета , за покриће трошкова реализације програма за
финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2021.годину,
- Средства у изноу од 4.950.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4001 ''Побољшање услова становања избеглица, кроз
набавку грађевинског материјала'', функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета,
- Средства у износу од 4.950.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4002 ''Побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта'', функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета,
- Средства у износу од 3.780.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4003 ''Побољшање услова становања избеглица, кроз
набавку грађевинског материјала'', функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета,
- Средства у износу од 2.700.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
0902 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0902-4004 ''Побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта'', функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, економска
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета,
- Средства у износу од 3.000.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 - Општинска управа, програм
0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0902 - 0016 - Дневне услуге у заједници, функција 090
- Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама,
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-Средства у износу од 12.000.000,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм
1102 –Комуналне делатности , пројекат 1102-5001 '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'',
функција 620-Развој заједнице, економска класификација 541-Земљиште,
-Средства у износу од 32.359.329,09 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5001 ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље Гај''-прва
фаза, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
-Средства у износу од 7.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5004 ''Изградња дечијих игралишта у Барајеву и Мељаку'',
функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти,
-Средстрва у износу од 3.000.000,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, програм
0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 424 - Специјализоване
услуге,
-Средства у износу 3.000.000,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти,
- Средства у износу од 1.578.500,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава Министарству државне управе и локалне
самоуправе одобрених за потребе финансирања адресних таблица и кућних бројева,
-Средства у износу од 1.250.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 - Општинска управа, програм
0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска активност 0501-0001 Енергетски
менаџмент, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 454 - Субвенције приватним
предузећима,
- Средства у износу од 43.367,06 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130-Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених по основу накнаде трошкова насталих
услед штете изазване мајском елементарном непогодом – поплаве,
- Средства у износу од 16.697,85 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130-Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених за покриће трошкова рада Комисије
за повраћај земљишта,
- Средства у износу од 18.612,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 – Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда,одобрених за покриће дела трошкова
изласка службеног лица на терен ради закључења брака у 2021.години.
-Неутрошена средства на подрачунима месних заједница у износу од 28.564,60 динара распоређују се за
следеће намене:
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-Средства у износу од 10.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 –
Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160, економска класификација 411 - Плате и додаци запослених,
за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем ''Три храста
лужњака – Баре'',
- Средства у износу од 6.408,83 динара распоређују се у оквиру Раздела 3-Општинска управа, Глава 3.1 –
Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 412 - Социјaлни доприноси на терет послодавца, за покриће трошкова реализације
годишњег програма управљања заштићеним подручјем ''Три храста лужњака – Баре'',
- Средства у износу од 498,88 динара распоређују се у оквиру Раздела 3-Општинска управа, Глава 3.1 – Месне
заједнице, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови,
- Средства у износу од 12.155,77 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 –
Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
економска класификација 426 – Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања
заштићеним подручјем ''Три храста лужњака – Баре''.
6. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04
распоређују се у оквиру раздела 3-Општинска управа, глава 3.2 - Центар за културу ''Барајево'', програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа
културе, функција 860- Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге.
Програмске информације
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских
активности и пројеката.
Распоред и коришћење средстава врши се по програмима, програмским активностима и пројектима.
Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе
У оквиру програмске активности 2101-0001 - функционисање скупштине, распоређене су апропријације у
укупном износу 15.189.400,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица и
финансирање редовног рада политичких субјеката.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе
У оквиру програмске активности 2101-0002 функционисање извршних органа, распоређене су апропријације у
укупном износу од 31.166.000,00 динара за трошкове редовног рада директног корисника Председника
општине и општинског већа.
Раздео 3 –ОПШТИНСКА УПРАВА
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Програм 0101 - Пољопривреда и рурални развој
Сектор – Пољопривреда и рурални развој
Сврха – Унапређивање пољопривредне производње у општини
-у оквиру пројекта 0101-4001 ''Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде'',
планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за спровођење конкурса за финансирање најбољих
пројеката невладиних организација чија је област делатности пољопривреда.
Програм 0401- Заштита животне средине
Сектор - Заштита животне средине
Сврха - Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној
средини; Одрживо управљање отпадом.
-у оквиру програмске активности 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу
од
1.805.623,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко
Тамнава'' д.о.о.
Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Сектор - Енергетика
Сврха - Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске
ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.
-у оквиру програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, планирана су средства у износу од
10.000.000,00 динара за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа путем уградње
соларних панела и суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова.
Програм 0602 - опште услуге локалне самоуправе
Сектор – Опште услуге јавне управе
Сврха - Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање
обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом.
-у оквиру програмске активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина,
распоређене су апропријације у укупном износу 201.564.296,12 динара, за трошкове редовног рада Управе,
– у оквиру програмске активности 0602-0006 инспекцијски послови, распоређене су апропријације у укупном
износу 11.561.950,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције,
– у оквиру програмске активности 0602-0009 текућа буџетска резерва планирана су средства у износу од
5.238.508,00 динара за намене у складу са са чланом 69.Закона о буџетском систему,
– у оквиру програмске активности 0602-0010 стална буџетска резерва планирана су средства у износу од
1.000.000,00 динара за намене у складу са са чланом 70.Закона о буџетском систему,
Глава 3.1 – Месне заједнице
-у оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, распоређене су апропријације
у износу од 2.218.564,60 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха - Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној
самоуправи.
-у оквиру програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана
су средства у износу од 70.700.000,00 динара, за покриће трошкова изградње и одржавања некатегорисаних
путева на територији градске општине Барајево.
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-у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, планирана су средства у
износу од 3.000.000,00 динара, за покриће трошкова реализације програма за финансирање безбедности
саобраћаја на територији ГО Барајево за 2021. годину. Овај програм подразумева спровођење превентивних и
заштитних програма из области безбедности саобраћаја за децу предшколског и школског узраста.
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита
Сектор - Социјална заштита
Сврха - Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
-у оквиру програмске активности 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су
средства у износу од 300.000,00 динара, за покриће трошкове сахране лица и исплату помоћи избеглим и
интерно расељеним лицима по решењима Комесаријата за избеглице и миграције,
-у оквиру програмске активности 0902-0016 Дневне услуге у заједници, планирани су расходи у износу од
6.000.000,00 динара, за реализацију јавног конкурса за финансирање програма и пројеката невладиних
организација из области социјалне заштите,
-у оквиру програмске активности 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом, планирани су расходи у
износу од 6.000.000,00 динара за набавку услуга помоћи геронто домаћица за потребе немоћних који живе на
територији Градске општине Барајево,
-у оквиру пројекта 0902-4001 ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала'' планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за решавање стамбених проблема
избеглица, кроз набавку грађевинског материјала,
-у оквиру пројекта 0902-4002 ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта'' планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за решавање стамбених проблема интерно
расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала,
-у оквиру пројекта 0902-4003 ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала'' планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара за решавање стамбених проблема
избеглица, кроз набавку грађевинског материјала,
-у оквиру пројекта 0902-4004 ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта'' планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за решавање стамбених проблема интерно
расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала.
Програм 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор – Урбанизам и просторно планирање
Сврха - Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог
развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог
развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног
фонда
-у оквиру програмске активности 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање планирана су средства у
износу од 7.000.000,00 динара за израду планова детаљне регулације,
-у оквиру програмске активности 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова планирана су
средства у износу од 15.086.208,00 динара за финансирање редовног рада Одељења за урбанизам, комуналне
и грађевинске послове.
Програм 1102 - Комуналнe делатности
Сектор - Урбанизам и просторно планирање
Сврха - Пружањe комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета
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-у оквиру програмске активности 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина,планирана су средства у
износу од 22.900.000,00 динара за одржавање јавних зелених површина, на основу Програма одржавања
јавних зелених и рекреативних површина за 2022.годину,
-у оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су
средства у износу од 21.300.000,00 динара, на основу Програма одржавања чистоће на површинама јавне
намене за 2022.године,
-у оквиру програмске активности 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у
износу од 14.550.000,00 динара за реализацију годишњег Програма уређења гробаља на територији ГО
Барајево за 2022.годину и израду пројектно техничке документације за изградњу капела и изградњу гробаља,
-у оквиру програмске активности 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и
снабдевање водом за пиће, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за изградњу водоводних
мрежа у Лисовићу (друга и трећа висинска зона) и Манићу
-у оквиру пројекта 1102-5001 ''Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'', планирана су средства у
износу од 12.000.000,00 динара за куповину земљишта,
-у оквиру пројекта 1102-5002 ''Изградња комплекса гробља у Вранићу''-прва фаза планирана су средства у
износу од 500.000,00 динара за покриће трошкова изградње.
Програм 2002 - Предшколско васпитање
Сектор – Образовање
Сврха – Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
-у оквиру програмске активности 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања, планирани су расходи у износу од 3.000.000,00 динара за за текуће поправке и одржавање вртића.
Програм 2003- Основно образовање
Сектор – Образовање
Сврха – Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
-у оквиру програмске активности 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, планирана су
средства у износу од 20.500.000,00 динара за одржавање (осим капиталног) основних школа и превоз ученика
ОШ на удаљености већој од 4 km од седишта школе,
-у оквиру пројекта 2003-4001 ''Поклон за ђаке прваке'', планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за
набавку поклон пакета за ђаке прваке,
-у оквиру пројекта 2003-4002 ''Набавка књига за одличне ученике '', планирана су средства у износу од
350.000,00 динара, за награђивање одличних ученика.
Програм 1201 - Развој културе и информисања
Сектор – Култура, комуникације и медији
Сврха – Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности,
продукције и стваралаштва у локалној заједници;
– у оквиру програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
планирана су средства у износу од 2.600.000,00 за финансирање програма и пројеката удружења грађана из
области културе.
Глава 3.2 – Центар за културу ''Барајево''
–у оквиру програма 1201-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе распоређене су апропријације у износу од 24.971.831,00 динара,за финансирање
индиректног буџетског корисника Центар за културу ''Барајево'',
-у оквиру програмске активности 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа, распоређена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за спровођење јавног конкурса
за финансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница.
Програм 1301 - Развој спорта и омладине
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Сектор – Спорт и омладина
Сврха – Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
-у оквиру програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, планирана су средства у износу од 6.860.000,00 динара за спровођење јавног конкурса за
финансирање програма спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и
унапређење рекреативног спорта,
-у оквиру програмске активности 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту, планирана су
средства у износу од 2.000.000,00 динара за унапређење предшколског и школског спорта,
-у оквиру програмске активности 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства у
износу од 400.000,00 динара за финансирање пројекта припремне наставе за полагање завршног испита –
мале матуре за ученике завршног разреда основних школа са територије Градске општине Барајево.
-у оквиру пројекта 1301-5001 ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље Гај''-прва фаза, планирана су
средства у износу од 210.010.739,47 динара за покриће трошкова изградње и стручног надзора објекта
спортске хале,
-у оквиру пројекта 1301-5004 ''Изградња дечијих игралишта у Барајеву и Мељаку'', планирана су средства у
износу од 9.200.000,00 динара за изградњу дечијих игралишта у месним заједницама Барајево и Мељак.
-у оквиру пројекта 1301-5005 ''Изградња дечијих игралишта у Рожанцима,Бождаревцу и Бељини '', планирана
су средства у износу од 13.770.000,00 динара за изградњу дечијих игралишта у месним заједницама Рожанци,
Бождаревац и Бељина.
Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
-у оквиру програмске активности 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине распоређене
су апропријације у износу од 13.197.143,00 динара за трошкове редовног рада Службе за скупштинске
послове.
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Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са индикаторима за мерење постављених циљева, дати су у следећој табели:
Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив

ЦИЉ

1

2

3

1101
1101-0001

1101-0002

1102
1102-0002

1102-0003

1102-0006

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Просторни развој у складу са
плановима

Индикатор
4
Проценат покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање
Повећање покривености
територије планском и
Проценат површине
урбанистичком
покривен плановима
ОПШТИНСКА УПРАВА
документацијом
детаљне регулације
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова
Ефикасно администрирање
захтева за издавање
Проценат издатих
грађевинских дозвола
грађевинских дозвола у
(ефикасно издавање
односу на број
ОПШТИНСКА УПРАВА
грађевинских дозвола)
поднесених захтева
Укупан број озакоњених
Ефикасан процес озакоњења
објеката у години
Динамика уређења
јавних зелених
Повећање покривеност
површина
територије комуналним
делатностима одржавања
Број м2 површина јавне
јавних зелених површина,
намене где се одржава
одржавања чистоће на
чистоћа у односу на
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ
површинама јавне намене и
укупан број м2 јавне
ДЕЛАТНОСТ
зоохигијене
намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина
Адекватан квалитет пружених
услуга уређења и одржавања
Динамика уређења
ОПШТИНСКА УПРАВА
јавних зелених површина
јавних зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће
Максимална могућа
јавно-прометних
покривеност насеља и
површина (број улица
територије услугама
које се чисте у односу на
одржавања чистоће јавних
укупан број улица у
ОПШТИНСКА УПРАВА
површина
општини)
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге

Очекивана
вредност у 2021.
години

Циљана
вредност 2022

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

Укупна средства

5

6

7

8

9

30%

30%

30%

30%
22.086.208,00
7.000.000,00

25%

25%

25%

25%
7.000.000,00
15.086.208,00

100%

100%

100%

100%

420

450

460

465

9

9

9

9

5%

5%

5%

5%

15.086.208,00

75.250.000,00
22.900.000,00
9

9

9

9

22.900.000,00
21.300.000,00

5%

5%

5%

5%

21.300.000,00
14.550.000,00
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Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив
ОПШТИНСКА УПРАВА

1102-0008

0101
0101-4001

0401
0401-0005

0701
0701-0002

Динамика одржавања
гробаља

Циљана
вредност 2022

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

5

8

8

8

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
водоводних мрежа

Прибављање земљишта за
изградњу парка

Изградња комплекса гробља

ПРОГРАМ 5
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1. Спровођење усвојене
пољопривредне политике и
политике руралног развоја на
подручју општине

14.550.000,00

100%
% изведених радова

4.000.000,00
12.000.000,00

Површина земљишта која
се набавља у м²

99.000

99.000

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ '' Изградња комплекса гробља у Вранићу''-прва фаза
ОПШТИНСКА УПРАВА

Укупна средства

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву''
ОПШТИНСКА УПРАВА

1102-5002

Индикатор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

ОПШТИНСКА УПРАВА
1102-5001

ЦИЉ
Адекватан квалитет пружених
услуга одржавања гробаља и
погребних услуга

Очекивана
вредност у 2021.
години

500.000,00
Степен изграђености

25%

Реализација годишњег
програма развоја
пољопривреде и
руралног развоја

100%

500.000,00
100%

100%

100%
1.600.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде''

ОПШТИНСКА УПРАВА

Развој пољопривреде кроз
финансирање пројеката
невладиних организација са
територије општине Барајево

Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране општине

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Унапређење управљања
комуналним и осталим
отпадом

Проценат становништва
покривеног услугом
прикупљања комуналног
отпада

1.600.000,00
3

3

3

3
1.600.000,00

100%

100%

100%

100%
1.805.623,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом

1.805.623,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Изградња регионалне
депоније Каленић

% учешћа у финансирању
Регионалног центра за
управљање отпадом ''Еко
Тамнава'' д.о.о

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
ИНФРАСТРУКТУРА

Одржавање квалитететне
путне мреже кроз
реконструкцију и редовно
одржавање

Број километара
санираних и
реконструисаних путева

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

6,40%

6,40%

6,40%

6,40%
1.805.623,00

10

10

10

10
73.700.000,00
70.700.000,00
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Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив

ЦИЉ

Унапређење путне
инфраструктуре у општини
ОПШТИНСКА УПРАВА

0701-0005

2002
2002-0002

2003
2003-0001

Одржавање квалитететне
путне мреже кроз
реконструкцију и редовно
одржавање асфалтног
покривача
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја
Спровођење превентивних и
заштитних програма из
области безбедности
саобраћаја у циљу спасавања
живота деце предшколског и
ОПШТИНСКА УПРАВА
школског узраста
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем
и образовањем

Циљана
вредност 2022

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

Број километара
санираних и
реконструисаних путева

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

1. Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Број деце учесника
едукације

1.000

1.000
3.000.000,00

Број деце који је уписан
у предшколске установе

Обухват деце основним
образовањем
(разложено према полу)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања
1. Обезбеђени прописани
услови за васпитно-образовни Број школских објеката
рад са децом у основним
на којима ће се вршити
школама
радови

2.Повећање доступности и
приступачности основног
образовања деци

Укупна средства

70.700.000,00
3.000.000,00

650

Број деце којој је
обезбеђен бесплатан
школски превоз у односу
на укупан број деце (у
складу са ЗОСОВ)

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

650

650

650
3.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Број објеката
Унапређење квалитета
предшколских установа
предшколског образовања и
на којима ће се вршити
васпитања
ОПШТИНСКА УПРАВА
радови

ОПШТИНСКА УПРАВА

2003-4001

Индикатор
Број километара
санираних
некатегорисаних путева
Број километара
некатегорисаних путева
на којима је извршено
уклањање шибља и
растиња у путном појасу

Очекивана
вредност у 2021.
години

3.000.000,00
6

6

6

6
3.000.000,00

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

21.150.000,00
20.500.000,00

7

7

7

7

140

230

230

230
20.500.000,00
300.000,00
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Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив
ОПШТИНСКА УПРАВА

2003-4002

0902
0902-0001

0902-0016

0902-4002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници

Број ђака првака којима
су уручени поклон пакети
Број деце са одличним
успехом у основној
школи
Број грађана/ки
корисника мера
материјалне подршке
обезбеђених средствимa
локалног буџета

Подстицање развоја
разноврсних социјалних и
других услуга у заједници

Циљана
вредност 2022

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

255

255

255

255

Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за старије
и одрасле са инвалидитетом

300.000,00

800

800

800

850

120

120

120

120

350.000,00

30.500.000,00
300.000,00
120

120

120

120
300.000,00
6.000.000,00

Број удружења /
хуманитарних
организација које
добијају средства из
буџета општине

13

13

13

14

6.000.000,00
6.000.000,00

Број корисника услуга

50

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су већ
број породица којима се
започела изградњу кућа или
додељује грађевински
која поседују неусловну кућу
ОПШТИНСКА УПРАВА
погодну за адаптацију
материјал

50

50

50

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''
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6.000.000,00
5.500.000,00

10

10

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак
или адаптацију стамбеног објекта''
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су већ
започела изградњу кућа или
која поседују неусловну кућу
погодну за адаптацију

Укупна средства

350.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом

ОПШТИНСКА УПРАВА
0902-4003

Индикатор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи
Побољшање социјалноекономских услова живота
грађана који припадају
посебно осетљивим
ОПШТИНСКА УПРАВА
социјаним групама
Број корисника помоћи

ОПШТИНСКА УПРАВА
0902-4001

Подршка ђацима приликом
поласка у школу

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике ''
Стимулација ученика за
постизање бољег успеха у
ОПШТИНСКА УПРАВА
школи
Развој услуга социјалне
заштите којима се доприноси
унапређењу положаја
ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И
грађана који припадају
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
угроженим групама

ОПШТИНСКА УПРАВА
0902-0021

ЦИЉ

Очекивана
вредност у 2021.
години

10

5.500.000,00
5.500.000,00

10
5.500.000,00
4.200.000,00

Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА
0902-4004

ЦИЉ
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су већ
започела изградњу кућа или
која поседују неусловну кућу
погодну за адаптацију

Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су већ
започела изградњу кућа или
која поседују неусловну кућу
погодну за адаптацију

1.Подстицање развоја
културе

1201-0001

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

7

7

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

број породица којима се
додељује грађевински
материјал
Број реализованих
програма на 1000
становника који
доприносе остваривању
општег интереса у
култури
Број посетилаца
програма који
доприносе остваривању
општег интереса у
култури који су одржани
на 1000 становника

Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе

5

3.000.000,00

4

4

4

4

1.000

1.000

1.000

1.000
31.571.831,00
24.971.831,00

Проценат учешћа
издвајања за културне
програме у буџету
Установа културе

31

31

31

31
24.971.831,00
2.600.000,00

Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране општине

ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00

5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Унапређење разноврсности
културне понуде

Укупна средства

4.200.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БАРАЈЕВО
1201-0002

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

Циљана
вредност 2022

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак
или адаптацију стамбеног објекта''

ОПШТИНСКА УПРАВА

1201

Индикатор

Очекивана
вредност у 2021.
години

Број мушкараца чланова
удружења из области
културе
Број жена чланова
удружења из области
културе

14

14

14

14

700

700

700

700
2.600.000,00

500
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500

500

500

Очекивана
вредност у 2021.
години

Програм/програмска активност и пројекат
Шифра
1201-0003

Назив

Индикатор

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ

Очување и заштита културног
наслеђа

Број пројеката верских
заједница подржаних од
стране општине

Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки општине

Број спортских
организација преко
којих се остварује јавни
интерес у области спорта
Број чланова спортских
организација и
удружења
Број жена чланова
спортских организација
и удружења

1301-0001

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
1.Унапређење подршке
локалним спортским
Број годишњих програма
организацијама преко којих
спортских организација
се остварује јавни интерес у
финансираних од стране
области спорта
општине
Број програма којима се
ОПШТИНСКА УПРАВА
реализују активности из
рекреативног спорта
2.Унапређење рекреативног
спорта
Број програма
омасовљења женског
спорта

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

ОПШТИНСКА УПРАВА

2.Повећање учешћа девојчица
у спортским активностима

Укупна средства
4.000.000,00

3

3

3

3
4.000.000,00

20

20

20

22

525

525

525

550

158

158

158

200
242.240.739,47
6.860.000,00

30

32

32

33

6

6

6

6

2

2

2

2
6.860.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту

1.Унапређење предшколског
и школског спорта

1301-0005

Циљана
вредност 2022

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

ОПШТИНСКА УПРАВА

1301

ЦИЉ

2.000.000,00

Број програма којима се
реализују активности
школског спорта

3

4

4

4

Проценат деце која су
укључена у школска
такмичења у односу на
укупан број деце

40%

40%

40%

40%

Проценат девојчица које
су укључене у школска
такмичења у односу на
укупан број девојчица

50%

50%

50%

50%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике

2.000.000,00
400.000,00
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Програм/програмска активност и пројекат
Шифра

Назив

ОПШТИНСКА УПРАВА
1301-5001

Изградња спортске хале у
Барајеву

Изградња дечијих игралишта

ОПШТИНСКА УПРАВА

Изградња дечијих игралишта

Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одрживо управно и
финансијско функционисање
општине у складу са
надлежностима и пословима
локалне самоуправе

Функционисање управе

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602-0006

Циљана
вредност 2024

75%

90%

90%

90%

1.Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

210.010.739,47

Степен изграђености
објекта

80

100

210.010.739,47
9.200.000,00

Број изграђених
игралишта

2

2

9.200.000,00
13.770.000,00

Број изграђених
игралишта
Број остварених услуга
општинске управе
(укупан број предмета
који су у току, број
решења, дозвола,
потврда и других
докумената издатих
физичким и правним
лицима)

3

4.500

4.500

13.770.000,00

4.500

4.500

221.583.318,72
201.564.296,12

Проценат решених
предмета у календарској
години (у законском
року, ван законског рока)

Проценат буџета
општине који се користи
за трошкове и планове
рада /програме месних
заједница

78%

79%

80%

80%
201.564.296,12
2.218.564,60

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%
2.218.564,60

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

ОПШТИНСКА УПРАВА

Квалитетно обављање
инспекцијских послова

Укупна средства

400.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ОПШТИНСКА УПРАВА
0602-0002

Циљана
вредност 2023

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Рожанцима,Бождаревцу и Бељини''

0602
0602-0001

Проценат деце која су
уписала жељену средњу
школу

Циљана
вредност 2022

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Барајеву и Мељаку''
ОПШТИНСКА УПРАВА

1301-5005

Спровођење припремне
наставе за полагање завршног
испита за ученике завршног
разреда основних школа

Индикатор

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у Барајеву - Насеље Гај''-прва фаза
ОПШТИНСКА УПРАВА

1301-5004

ЦИЉ

Очекивана
вредност у 2021.
години

11.561.950,00
Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета

45

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
11.561.950,00

Очекивана
вредност у 2021.
години

Програм/програмска активност и пројекат
Шифра
0602-0009

0602-0010

2101
2101-0001

Назив

0501-0001

Циљана
вредност 2023

Циљана
вредност 2024

Укупна средства

ОПШТИНСКА УПРАВА

5.238.508,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

1.000.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.000.000,00

ПРОГРАМ 16. Политички
систем локалне самоуправе

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система локалне
самоуправе

59.552.543,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
Функционисање локалне
скуштине

15.189.400,00
Број седница скупштине

6

6

6

6

Број седница сталних
радних тела

30

30

30

30

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
Функционисање извршних
органа

ПРОГРАМ 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије

Функционисање извршних
органа власти и скуштине
Стварање услова за
унапређење коришћења
обновљивих извора енергије
кроз обезбеђење средстава
за суфинансирање прогрма
енергетске санације
породичних кућа,

Број седница извршних
органа

25

25

25

25
31.166.000,00
13.197.143,00

Број припремљених
седница

65

Број расписаних јавних
позива

65

ОПШТИНСКА УПРАВА

65

65

13.197.143,00

2
10.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Енергетски менаџмент
Производња електричне
енергије из соларних панела у
стамбеном сектору

15.189.400,00
31.166.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине
ОПШТИНСКА УПРАВА

0501

Циљана
вредност 2022

5.238.508,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101-0003

Индикатор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101-0002

ЦИЉ

10.000.000,00
Годишња производња
електричне енергије
(kWh//годишње)

УКУПНО ПРОГРАМИ

46

36.000
10.000.000,00

794.040.263,19

