На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007,83/2014 – др.закон ), члана 77 – 79. 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, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016,113/2017
и 95/2018) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Барајево ('' Сл.лист Града Београда '', бр. 30/2010,
40/2013,88/2015), на предлог Већа Градске општине Барајево, Скупштина Градске општине Барајево, на седници
одржаној 21. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
1.
-

I Средства из буџета
Остварени приходи и примања :
Текући приходи (7)
Примања од продаје нефинансијске имовине (8)

у (000)
528.944
2.697

Пренета неутрошена средства из ранијих година (3)
Укупни приходи и примања (7+8+3)
2. Извршени расходи и издаци
Текући расходи (4)
Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
Укупно извршени расходи и издаци (4+5)
3. Разлика укупних прихода, примања и пренетих
средства и укупних расхода и издатака ( 1-2)

153.222
684.863
405.759
94.617
500.376
184.487

Члан 2.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Барајево за 2018. годину (у даљем тексту
завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 702.328
хиљада динара и укупна пасива у износу од 702.328 хиљада динара.
Структура активе и пасиве исказана према економској класификацији:
Актива
Економска
Класификација
011
014
015

Опис
Некретнине и опрема
Природна имовина
Нефинансијаска имовина у
припреми и аванси
Нематеријална имовина

016
01

у (000)
Укупно

Износ
364.471
1.488
131.582
1.619

Нефинансијска имовина
у сталним средствима

021

Залихе

022

Залихе ситног инвентара и
потрошног материјала

499.160

99

1

111
121

02

Нефинансијска имовина у
залихама

0

Нефинансијска имовина
Дугорочна домаћа финансијска
имовина
Дугорочна финанијска имовина
Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани

11

122
123
12

131

13
1

351
211
212
213
214

Пасива

215
231
232

21

233
234
235
236
237
238
239
241
242
243

23

99
499.259
898
184.494
4.963
603

Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности
потраживања и краткорочни
пласмани
Активна временска разграничења
Активна временска разграничења

898

190.060
12.111

12.111
203.069
702.328
6.976

Финансијска имовина
Укупна актива :
Ванбилансна актива
Домаће дугорочне обавезе
Стране дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе по основу гаранција
Обавезе по основу отплате главнице
за финансијски лизинг
Обавезе по основу отплата гаранција по
комерцијалним трансакцијама
Дугорочне обавезе
Обавезе за плате и додатке
254
Обавезе по основу накнада
запосленима
Обавезе за награде и остале посебне
расходе
Обавезе по основу социј. доприноса
43
на терет послодавца
Обавезе по основу накнада у натури
Обавезе по основу социјалне помоћи
6
запосленима
Службена путовања и услуге по
2
уговору
Обавезе по основу посланичких
додатака
Обавезе по основу судијских додатака
Обавезе по основу расхода за
запослене
Обавезе по основу отплате камата и
пратећих трошкова задуживања
Обавезе по основу субвенција
Обавезе по основу донација, дотација
и трансфера

2

305

244
245

Обавезе за социјално осигурање
Обавезе за остале расходе
24

251
252
253
254
291

25

Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења

29

Пасивна временска разграничења

2
311

321121
3

4.480

7.326
8
5.565

7.334
5.565
17.684

Обавезе
Капитал

31

352

Обавезе по основу осталих расхода
изузев расхода за запослене
Примљени аванси,депозити и
кауције
Обавезе према добављачима
Обавезе за издате чекове и обвезнице
Остале обавезе

124
4.356

500.157

Капитал

500.157

Вишак прихода и примања - суфицит

184.487

Капитал,утврђивање резултата пословања
Укупна пасива :
Ванбилансна евиденција

684.644
702.328
6.976

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора општине Барајево.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године укупни приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине утврђени су у износу од 531.641 хиљада динара, а укупни извршени
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 500.376 хиљада динара:
1. Текући приходи и примања
од продаје нефинансијске имовине
2. Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
4. Кориговање вишка,односно мањка прихода
и примања
5. Вишак прихода и примања - суфицит

531.641
500.376
31.265
153.222
184.487

Члан 4.
Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
износу од 31.265 хиљада динара. Буџетски суфицит у износу од 31.265 хиљадa динара, коригуje се за примања по
основу продаје финансијске имовине и по основу издатака за набавку финансијске имовине и укупан фискални суфицит
износи 31.265 хиљада динара.
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у(000)динара
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

2018
Планирано

Остваренo/
Извршено

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.
7+8)

524.101

531.641

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
у чему

522.871

528.944

-текући приходи буџета укључујући и донације

522.821

528.944

50

0

1.230

2.697

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

677.374

500.376

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
у чему:

490.914

405.759

- текући буџетски расходи укључујући и донације

490.864

405.759

50

0

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
у чему:

186.460

94.617

- текући буџетски издаци укључујући и донације

186.460

94.617

-153.273

31.265

-153.273

31.265

- сопствени приходи
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

- расходи из сопствених прихода

- издаци из сопствених прихода
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине категорија 92
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) + (92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине категорија 92
Примања од задуживања категорија 91
Суфицит (неутрошена средстава) из претходних година/Вишак прихода и
примања

153.273

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

153.273

4

0

Члан 5.
Остварени буџетски суфицит из члана 4. Одлуке у износу од 31.265 хиљада динара коригује се за вишак прихода
из ранијих година у износу од 153.222 хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2018. години износи
184.487 хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из :
I Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 184.269 хиљада динара, a састоји се из :
1.1 Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од 77.089 хиљада динара, који се распоређује за следеће
намене:
- За покриће трошкова за периодичног одржавања некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево у
износу од 35.107 хиљада динара,
- За покриће трошкова реализације пројекта ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО
Барајево, кроз набавку грађевинског материјала'' у износу од 2.475 хиљада динара,
- За покриће трошкова реализације пројекта ''Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на
територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала'' у износу од 4.950 хиљада динара,
- За покриће трошкова реализације пројекта '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' у износу од 12.000
хиљада динара
- За покриће трошкова реализације пројекта ''Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у
Барајеву - насеље Гај'' у износу од 7.257 хиљада динара,
- За покриће трошкова реализације пројекта ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу'' у износу од 8.000
хиљада динара
- За покриће трошкова реализације пројекта ''Изградња капелe на гробљу у Барајеву'' у износу од 3.000 хиљада динара
- за покриће трошкова реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за
2018. годину у износу од 3.000 хиљада динара,
- за извођење радова на поправци котларнице и система централног грејања у објектима ГО Барајево у износу од 1.199
хиљада динара,
- На име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом – поплаве у износу од 43
хиљада динара,
- За покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта у износу од 17 хиљада динара,
- на име накнаде за рад чланова бирачких одбора и набавке горива и материјала за опремање бирачких места, за
изборе за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 4. марта 2018.године у износу од 29 хиљада динара,
- за покриће трошкова реализације пројекта ''Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО
Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала'' у износу од 3 хиљаде динара,
- За покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у 2018.години у износу од 9
хиљада динара.
1.2 Нераспоређеног вишка прихода из 2018. године утврђеног у износу од 107.180 хиљада динара.
II Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од 218 хиљада динара.
Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.
године остварена су укупна примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.697 хиљада динара и утврђени
укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 94.617 хиљада динара.
Структура издатака је
( у хиљадама динара):
Примања
812
81
823
82
8

Примања од продаје покретне имовине 1.802
Примања од продаје основних средстава 1.802
Примања од продаје робе за даљу
продају
895
Примања од продаје залиха
895
Примања од продаје нефинансијске
имовине

5

2.697

Издаци
511
512
515
51
5

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

87.330
7.287

Основна средства

94.617

Издаци за нефинансијску имовину

94.617

Мањак примања

91.920

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 531.641 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 500.376 хиљада
динара. Структура новчаних токова је :
I - Новчани прилив се састоји :
7
8
9

Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје нефинансијске
имовине

528.944
2.697

Новчани приливи (7+8+9)

531.641

II - Новчани одлив се састоји :
4
5
6

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
Новчани одливи (4+5+6)

405.759
94.617
500.376

III - Вишак новчаних прилива ( I – II )
31.265
IV - Салдо готовине на почетку године
169.901
V - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
средства који се не евидентирају преко класе (4,5 и 6) 16.679
Салдо готовине на крају године
184.487
На подрачуну Извршење буџета
184.269
Остали подрачуни
218
Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђен је укупан
вишак новчаних прилива у износу од 31.265 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине у износу од 531.641 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску
имовину у износу од 500.376 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих
извора.
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Структура прихода и примања :
Екон. Приходи
клас. и примања
71
72
73
74
77
7

Порези
Социјални доприноси
Донације, помоћи и
трансфери
Други приходи
Меморанд. ставке
Текући приходи

Република

Град Општина
424.396

41

Расходи за
запослене
Коришћење
услуга и роба
Субвенције
Донације,дотације
трансфери
Социјално осигурање
и соц. заштита

42
45
46
47
48

Остали расходи

4

Укупни текући
расходи

Основна средства
Издаци за нефинансијску
имовину
Укупни расходи и издаци

424.396
3.634

100

96.823
6.391
1.334

100

525.210

3.634

528.944

Примања од продаје
основних средстава
82
Примања од продаје
залиха
8
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Укупни приходи и примања
Структура расхода и издатака :
Расходи
и издаци

у (000)
Укупно

93.189
6.391
1.234

81

Екон.
клас.

Остали
извори

1.802

1.802
895

1.802
527.012

100
Република

Град Општина

300

300

51
5

300

7

895
4.529
Остали
извори

895
2.697
531.641
у (000)
Укупно

130.134

906

131.340

116.964
18.534

60.008
9.958

176.972
28.492

28.556

5.400

33.956

4.133

3.592

7.725

25.064

2.210

27.274

323.385

82.074

405.759

8.680

85.937

94.617

8.680
332.065

85.937
168.011

94.617
500.376

Члан 9.
Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за 2018.годину остварени су у износу од 531.640.736,07
динара што представља 101,4 % у односу на план.
динара
Класа/категорија/група

Конто

ОПИС

План за 2018.
годину

1

2

3

4

700000
710000
711000

713000

714000

716000

740000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

524.051.369,95

531.640.736,07

101,4

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

522.821.369,95

528.944.209,39

101,2

1

ПОРЕЗИ

420.616.938,00

424.396.611,79

100,9

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

248.000.000,00

247.309.766,84

99,7

711111

1.1

Порез на зараде

227.000.000,00

223.698.772,15

98,5

711121

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

140.000,00

330.274,89

235,9

711122

Порез на приходе од самосталних делатности према паушално
утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе

12.000.000,00

13.278.227,41

110,7

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

8.860.000,00

9.990.641,30

112,8

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по Решењу
Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711183

Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства

1.2

742000

1.207,00
10.034,09
610,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

159.536.938,00

161.497.464,19

101,2

713121

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

129.836.938,00

129.530.721,93

99,8

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

19.000.000,00

17.393.321,36

91,5

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

500.000,00

2.126.091,10

425,2

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе

5.600.000,00

7.833.923,66

139,9

713423

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

4.600.000,00

4.613.406,14

100,3

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

9.680.000,00

11.505.118,86

118,9

130.000,00

109.977,66

84,6

9.500.000,00

11.390.006,20

119,9

1.3
714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714513

Комунална такса за коришћење моторних друмских и
прикључних возила

714571

Комунална такса за држање животиња

1.4

2.1

50.000,00

5.135,00

10,3

ДРУГИ ПОРЕЗИ

3.400.000,00

4.084.261,90

120,1

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

3.400.000,00

4.084.261,90

120,1

ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

93.874.431,95

96.822.538,70

103,1

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

93.874.431,95

96.822.538,70

103,1

733152

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

3.633.304,30

3.633.304,30

100,0

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

9.391.299,65

12.339.406,40

131,4

733253

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина

80.849.828,00

80.849.828,00

100,0

5.830.000,00

6.390.862,78

109,6

920.000,00

2.193.242,50

238,4

3
741000

6

A

2
733000

%

5

I

716111
730000

Извршење
01.0131.12.2018

3.1

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741414

Приходи од имовине која припада носиоцима полисе осигурања
општина

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

3.2

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

8

1.200.082,00
400.000,00

738.565,11

20.000,00

184,6
0,0

500.000,00

254.595,39

50,9

3.650.000,00

3.597.779,20

98,6

743000

745000

742151

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета

2.500.000,00

2.229.200,20

89,2

742251

Административне таксе

1.100.000,00

1.473.939,00

134,0

742351

Приходи органа управе

50.000,00

90,00

0,2

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

60.000,00

30.000,00

50,0

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом скупштине, као и одузета
имовинска корист у том поступку

60.000,00

20.000,00

33,3

743353

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу
и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1.200.000,00

569.841,08

47,5

Мешовити и неодређени приходи

1.200.000,00

569.841,08

47,5

4

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

2.500.000,00

1.334.196,12

53,4

4.1

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

1.700.000,00

5.188,95

0,3

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

1.700.000,00

5.188,95

0,3

800.000,00

1.329.007,17

166,1

800.000,00

1.329.007,17

166,1

1.230.000,00

2.696.526,68

219,2

3.3

3.4
745151

770000
771000

771111
772000

4.2
772114

800000
810000
812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СТВАРИ

1.801.243,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

1.801.243,00

1.1
2

823000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године

10.000,00

Б

812151
820000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

-105.450,00

1.2
823151

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

1.801.243,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

1.230.000,00

895.283,68

72,8

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

1.230.000,00

895.283,68

72,8

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
општина

1.230.000,00

895.283,68

72,8

153.272.255,41

153.222.511,88

100,0

684.863.247,95

101,1

321

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

745

III

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
УКУПНО I+II+III

50.000,00
677.373.625,36

Члан 10.
Расходи и издаци буџетa Градске општине Барајево за 2018. годину по основним наменама извршени су у
износу од 500.376.169,59 динара, што представља 73,9% у односу на план

9

Ек
клас

ОПИС

1

2

Средства из осталих
извора

Средства из буџета
3

Врста расхода

План

4

5

6

7

Укупна средства
8

9
План

10

11

Извршење

%

План

Извршење

%

Извршење

%

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

393.691.440,00

323.385.751,24

82,1

97.222.591,62

82.373.033,72

84,7

490.914.031,62

405.758.784,96

82,7

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

149.627.875,00

130.133.957,60

87,0

3.427.023,78

1.206.135,41

35,2

153.054.898,78

131.340.093,01

85,8

411

Плате и додаци запослених

115.484.589,00

100.289.280,09

86,8

167.483,96

167.184,00

99,8

115.652.072,96

100.456.464,09

86,9

412

Социјалани доприноси на терет послодавца

20.674.143,00

17.853.956,63

86,4

30.625,58

29.925,91

97,7

20.704.768,58

17.883.882,54

86,4

413

Накнаде у натури

1.700.000,00

891.551,66

52,4

40.000,00

70.000,00

175,0

1.740.000,00

961.551,66

55,3

414

Социјалана давања запосленима

6.383.906,00

5.994.719,23

93,9

2.789.091,44

548.202,91

19,7

9.172.997,44

6.542.922,14

71,3

415

Накнаде запосленима

3.900.000,00

3.619.366,99

92,8

3.900.000,00

3.619.366,99

92,8

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1.485.237,00

1.485.083,00

100

399.822,80

390.822,59

97,7

1.885.059,80

1.875.905,59

99,5

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

152.757.087,00

116.964.527,76

76,6

65.165.917,84

60.007.792,11

92,1

217.923.004,84

176.972.319,87

81,2

421

Стални трошкови

38.023.000,00

28.513.862,75

75,0

49.634.837,56

46.339.884,39

93,4

87.657.837,56

74.853.747,14

85,4

422

Трошкови путовања

350.000,00

2.440,00

0,7

350.000,00

2.440,00

0,7

423

Услуге по уговору

28.258.229,00

23.409.476,15

82,8

2.450.632,53

2.246.934,18

91,7

30.708.861,53

25.656.410,33

83,5

424

Специјализоване услуге

38.893.610,00

33.560.990,75

86,3

4.053.367,06

3.609.500,00

89,0

42.946.977,06

37.170.490,75

86,5

425

Текуће поправке и одржавање

37.249.500,00

24.745.014,56

66,4

8.285.179,00

7.086.418,05

85,5

45.534.679,00

31.831.432,61

69,9

426

Материјал

9.982.748,00

6.732.743,55

67,4

741.901,69

725.055,49

97,7

10.724.649,69

7.457.799,04

69,5

45

СУБВЕНЦИЈЕ

18.534.528,00

18.534.528,00

100

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

28.534.528,00

28.492.128,00

99,9

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

18.534.528,00

18.534.528,00

100

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

28.534.528,00

28.492.128,00

99,9

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

35.358.311,00

28.556.104,03

80,8

5.400.000,00

5.399.900,00

100

40.758.311,00

33.956.004,03

83,3

463

Трансфери осталим нивоима власти

19.646.003,00

17.180.229,57

87,4

5.400.000,00

5.399.900,00

100

25.046.003,00

22.580.129,57

90,2

465

Остале дотације и трансфери

15.712.308,00

11.375.874,46

72,4

0,00

15.712.308,00

11.375.874,46

72,4
45,3

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

6.013.609,00

4.132.909,95

68,7

11.019.650,00

3.591.606,20

32,6

17.033.259,00

7.724.516,15

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

6.013.609,00

4.132.909,95

68,7

11.019.650,00

3.591.606,20

32,6

17.033.259,00

7.724.516,15

45,3

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

30.256.389,00

25.063.723,90

82,8

2.210.000,00

2.210.000,00

100

32.466.389,00

27.273.723,90

84,0

481

Дотације невладиним организацијама

21.466.307,00

20.951.281,80

97,6

2.210.000,00

2.210.000,00

100

23.676.307,00

23.161.281,80

97,8

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

4.990.082,00

3.104.643,44

62,2

0,00

4.990.082,00

3.104.643,44

62,2

483

Новчана казна и пенали по решењу суда

3.200.000,00

407.798,66

12,7

0,00

3.200.000,00

407.798,66

12,7

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода и других природних узрока

600.000,00

600.000,00

100

600.000,00

600.000,00

100,0

49

РЕЗЕРВЕ

1.143.641,00

0,00

0,0

1.143.641,00

499

Средства резерве

94.617.384,63

50,7

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

10

1.143.641,00

0,00

0,0

32.755.498,00

8.679.394,04

26,5

1.143.641,00
153.704.095,74

85.937.990,59

55,9

186.459.593,74

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

32.755.498,00

8.679.394,04

26,5

141.704.095,74

85.937.990,59

60,6

174.459.593,74

94.617.384,63

54,2

511

Зграде и грађевински објекти

16.560.498,00

512

Машине и опрема

16.195.000,00

1.493.570,00

9,0

141.600.595,74

85.836.590,59

60,6

158.161.093,74

87.330.160,59

55,2

7.185.824,04

44,4

103.500,00

101.400,00

98,0

16.298.500,00

7.287.224,04

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

44,7

541

Земљиште

500.376.169,59

73,9

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ

426.446.938,00

332.065.145,28

77,9

250.926.687,36

12.000.000,00
168.311.024,31

67,1

677.373.625,36

Члан 11.
Планирани и извршени расходи и издаци буџетa Градске општине Барајево за 2018. годину по програмској класификацији

Шифра
Програм

1

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

2

3

1102

Средства из буџета

Средства из осталих извора

Укупна средства

4

5

6

7

8

9

10

11

План

Извршење

%

План

Извршење

%

План

Извршење

%

106.026.677,61

74,4

57.062.733,30

84,4

19.604.603,70

99,8

13.992.865,92

95,2

5.800.000,00

100,0

7.792.249,00

48,7

316.381,69

100,0

Програм 2. Комуналнe делатности

60.465.580,00

50.253.245,71

83,1

82.043.219,69

55.773.431,90

68,0

142.508.799,69

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним осветљењем

18.014.580,00

10.759.776,09

59,7

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

67.587.325,00

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних
зелених површина

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и
погребне услуге

5.800.000,00

5.800.000,00

100,0

5.800.000,00

1102-1002

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у
Лисовићу и Вранићу''

300.000,00

96.000,00

32,0

1102-1003

ПРОЈЕКАТ ''Изградња секундарне водоводне
мреже у насељима Бождаревац - Длачица I фаза
и Барајеву Витковица I фаза ''

1102-1004

ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта - ограде
на гробљу у Арнајеву ''

1102-1005

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

2.000.000,00

0,00

15.696.249,00

7.696.249,00

49,0

15.996.249,00

316.381,69

316.381,69

100,0

316.381,69

0,0

2.000.000,00
12.000.000,00

11

0,0

12.000.000,00

12

0,0
0,0

0101

1102-1006
0101-1001
0101-1002

0101-1003
0401
0401-0005
0701
0701-0002

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у
Барајеву''
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у систему
противградне заштите''
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање невладиних
организација''
ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника сајмовима
и изложбама''
Програм 6. Заштита животне средине

2001
2001-0001

2002
2002-0001
2002-1006
2002-1008
2002-1009
0901
0901-0001
0901-0003

1.457.844,00

32,7

4.457.844,00

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

2.285.600,00

395.600,00

395.569,62

100,0

395.600,00

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

1.590.000,00

300.000,00

144.600,00

48,2

300.000,00

12.734.528,00

12.734.528,00

100,0

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

22.734.528,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
комуналним отпадом
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

12.734.528,00

12.734.528,00

100,0

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

22.734.528,00

27.097.570,00

18.382.987,31

67,8

119.067.546,05

83.907.396,15

70,5

146.165.116,05

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

27.000.000,00

18.285.417,31

67,7

116.067.546,05

80.960.540,90

69,8

143.067.546,05

97.570,00

97.570,00

100,0

0701-1001
0701-1002

4.457.844,00

ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци''
ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја
на територији ГО Барајево''
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање

97.570,00
3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

3.000.000,00

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

17.622.873,00

15.660.228,08

88,9

5.000.000,00

5.000.000,00

100,0

22.622.873,00

16.700.000,00

14.737.410,80

88,2

5.000.000,00

5.000.000,00

100,0

21.700.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и
школску библиотеку''

350.000,00

349.944,50

100,0

350.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

213.003,00

213.002,79

100,0

213.003,00

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''
Програм 11. Социјална и дечја заштита

359.870,00

359.869,99

100,0

359.870,00

8.778.046,00

7.924.507,80

90,3

11.019.650,00

3.591.606,20

32,6

19.797.696,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и
други облици помоћи

1.748.739,00

1.720.539,00

98,4

1.074.650,00

1.074.650,00

100,0

2.823.389,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у
заједници

5.924.307,00

5.924.307,00

100,0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
основних школа

12

5.924.307,00

1.457.844,00

32,7

2.038.169,62

89,2

395.569,62

100,0

1.498.000,00

94,2

144.600,00

48,2

22.692.128,00

99,8

22.692.128,00

99,8

102.290.383,46

70,0

99.245.958,21

69,4

97.570,00

100,0

2.946.855,25

98,2

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

20.660.228,08

91,3

19.737.410,80

91,0

349.944,50

100,0

213.002,79

100,0

359.869,99

100,0

11.516.114,00

58,2

2.795.189,00

99,0

5.924.307,00

100,0

0901-1002

0901-1003

0901-1005

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
породица избеглица на територији ГО
Барајево,кроз набавку грађевинског материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
породица интерно расељених лица на територији
ГО Барајево,кроз набавку грађевинског
материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
породица избеглица на територији ГО Барајево
куповином сеоске куће са окућницом и набавком
грађевинског материјала''
Програм 13. Развој културе и информисања

275.000,00

0,00

0,0

2.475.000,00

0,00

0,0

2.750.000,00
0,0

550.000,00

0,00

0,0

4.950.000,00

0,00

0,0

5.500.000,00
0,0

280.000,00

279.661,80

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.800.000,00

28.724.635,00

26.452.550,69

92,1

2.280.000,00

893.802,65

39,2

31.004.635,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

2.280.000,00

893.802,65

39,2

28.004.635,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Програм 14. Развој спорта и омладине

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

15.493.000,00

9.044.426,66

58,4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту

2.183.000,00

1301-1001

ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске халебалон хале

1301-1002

ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације
за изградњу спортске хале у Барајеву - насеље
Гај''

1201
1201-0001
1201-0002
1301
1301-0001

1301-1003
1301-1004
0602

ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном''
ПРОЈЕКАТ ''Стварамо нове шампионе''
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

1.953.753,64

3.000.000,00
10.127.390,00

470.390,00

4,6

2.183.000,00
260.390,00

260.390,00

100,0

260.390,00

7.257.000,00

0,0

7.257.000,00

2.400.000,00

0,0

8.200.000,00

1.953.753,64

89,5

260.390,00

100,0
0,0
0,0
100,0
72,3

121.210.537,65

75,6

1.979.215,52

30,3

7.679.227,79

87,6

16.873.059,83

85,8

72,1

11.388.881,62

8.716.809,58

76,5

208.609.751,62

76,1

7.449.422,17

4.844.802,57

65,0

160.337.948,17

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
месних заједница

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

750.907,39

726.822,01

96,8

6.540.907,39

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско
правобранилаштво

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

16.628.201,00

13.873.059,83

83,4

13

94,4

210.000,00

142.170.416,21

0,0

7.090.673,02

150.887.225,79

197.220.870,00

743.641,00

99,9
37,1

210.000,00

116.365.735,08

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва

2.996.654,00
9.514.816,66

100,0

152.888.526,00

0602-0009

86,9

210.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

24.349.699,34

210.000,00

0602-0001

0602-0006

99,9
88,2

7.510.000,00

89,5

5.800.000,00

25.620.390,00

2.796.618,00
27.346.353,34

8.770.502,00
3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

19.671.568,06
743.641,00

0,0

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва

400.000,00

0,0

400.000,00

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у
ванредним ситуацијама

600.000,00

0,0

600.000,00

100,0

3.000.000,00

0602-1008

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница''

0602-1012

ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен
чесме у Бељини''

0602-1013

ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система
видео надзора на територији ГО Барајево'' - II
фаза

3.000.000,00

3.000.000,00

145.185,00
8.400.000,00

145.185,00

100,0

0,0

145.185,00

45.705.128,20

86,2

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
извршних органа

30.538.000,00

27.804.097,46

91,0

30.538.000,00

2101-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду
извршних органа власти и скупштине

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

426.446.938,00

332.065.145,28

77,9

УКУПНИ РАСХОДИ

3.000.000,00

100,0

145.185,00

100,0

0,0
53.024.236,00

2101-0001

0,0

8.400.000,00

Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
скупштине

2101

0,0

53.024.236,00

250.926.687,36

168.311.036,48

67,1

677.373.625,36

45.705.128,20

86,2

8.617.754,29

83,9

27.804.097,46

91,0

9.283.276,45

76,0

500.376.181,76

73,9

Члан 12.
Преглед извршења расхода и издатака за нефинансијску имовину по функционалној класификацији

Функц
клас

Средства из буџета

Функције
План

1
000

Социјална заштита

090
100

Социјална заштита некласификована на
другом месту
Опште јавне услуге

110

2

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

Средства из осталих извора

Извршење

%

План

3
8.778.046,00

4
7.924.507,80

5
90,3

8.778.046,00

7.924.507,80

237.874.604,00
40.809.500,00

Укупно

Извршење

%

6
11.019.650,00

7
3.591.606,20

8
32,6

90,3

11.019.650,00

3.591.606,20

32,6

177.196.316,62

74,5

11.388.881,62

8.716.809,58

76,5

36.421.851,75

89,2

14

План
9
19.797.696,00

Извршење
10
11.516.114,00

%
11
58,2

19.797.696,00
249.263.485,62

11.516.114,00
185.913.126,20

58,2
74,6

40.809.500,00

36.421.851,75

89,2

130
160
200
220
300
330
360
400
421
500
510
600
620
630
640
800
820
860
900
911
950

Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Одбрана
Цивилна одбрана
Јавни ред и безбедност
Судови

190.131.463,00

139.522.071,36

73,4

10.637.974,23

7.989.987,57

75,1

6.933.641,00

1.252.393,51

18,1

750.907,39

726.822,01

96,8

600.000,00
600.000,00
8.770.502,00

0,00
0,00
7.679.227,79

87,6

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

Јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

200.769.437,23

147.512.058,93

73,5

7.684.548,39
600.000,00
600.000,00
11.770.502,00

1.979.215,52

10.626.083,04

25,8
0,0
0,0
90,3

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

Економски послови

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

Пољопривреда
Заштита животне средине

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

12.734.528,00

12.734.528,00

100,0

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

2.285.600,00
22.734.528,00

2.038.169,62
22.692.128,00

89,2
99,8

12.734.528,00

12.734.528,00

100,0

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

87.563.150,00
69.548.570,00

68.636.233,02
57.876.456,93

78,4
83,2

18.014.580,00
47.217.635,00
3.000.000,00

10.759.776,09
38.496.977,35
2.996.654,00

59,7
81,5
99,9

198.110.765,74
148.221.639,05
316.381,69
49.572.745,00
12.407.390,00

136.733.972,80
90.114.633,90
316.381,69
46.302.957,21
1.364.192,65

69,0
60,8
100,0
93,4
11,0

22.734.528,00
285.673.915,74
217.770.209,05
316.381,69
67.587.325,00
59.625.025,00
3.000.000,00

22.692.128,00
205.370.205,82
147.991.090,83
316.381,69
57.062.733,30
39.861.170,00
2.996.654,00

99,8
71,9
68,0
100,0
84,4
66,9
99,9

44.217.635,00

35.500.323,35

80,3

12.407.390,00

1.364.192,65

11,0

20.622.873,00
3.000.000,00

17.359.185,08
1.698.957,00

84,2
56,6

5.000.000,00

5.000.000,00

100,0

56.625.025,00
25.622.873,00
3.000.000,00

36.864.516,00
22.359.185,08
1.698.957,00

65,1
87,3
56,6

17.622.873,00

15.660.228,08

88,9

5.000.000,00

5.000.000,00

100,0

426.446.938,00

332.065.145,28

77,9

250.926.687,36

168.311.036,48

67,1

22.622.873,00
677.373.625,36

20.660.228,08
500.376.181,76

91,3
73,9

Управљање отпадом
Послови становања и заједнице
Развој заједнице
Водоснабдевање
Улична расвета
Рекреација,спорт,култура и вере
Услуге културе
Рекреација,спорт,култура и вере
некласификовани на другом месту
Образовање
Предшколско образовање
Образовање које није дефинисано
нивоом
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

15

II ПОСЕБАН ДЕО

3

4

5

Извор финан.

Економска
класификација

2

Функција

Глава

1

Програмска
класификација

Раздео

Члан 13.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Барајево по корисницима приказани су у следећој табели:
у динарима

6

1

ОПИС

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање скупштине
110

Средства из буџета
01

Укупни
издаци
Остали извори

8
План

9

10

11

12

13

14

15

16

Извршење

%

План

Извршење

%

План

Извршење

%

Извршни и законодавни органи
411

413

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

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

70.000,00

416

73.500,00

423

Награде,бонуси и остали посебни
расходи
Услуге по уговору

465

Остале дотације и трансфери

481

Дотације невладиним
организацијама
Ова апропријација користиће се за:
- финансирање редовног рада
политичких партија у износу од
442.000,00 динара

412

01

4.000.000,00

3.329.054,74

83,2

4.000.000,00

3.329.054,74

83,2

716.000,00
60.000,00

595.900,84

83,2

716.000,00

595.900,84

83,2

4.200.000,00
610.000,00

442.000,00

Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета

10.271.500,00

Укупно за функцију 110

10.271.500,00

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:

7.792,00

13,0

60.000,00

7.792,00

13,0

60.000,00

60,0

100.000,00

60.000,00

60,0

63.136,92

90,2

70.000,00

63.136,92

90,2

73.346,00

99,8

73.500,00

73.346,00

99,8

3.549.544,60

84,5

4.200.000,00

3.549.544,60

84,5

497.331,41

81,5

610.000,00

497.331,41

81,5

441.647,78

99,9

442.000,00

441.647,78

99,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

16

01

Приходи из буџета

10.271.500,00

Укупно за програмску активност
2101-0001

10.271.500,00

Извори финансирања за Програм
2101:
01

Приходи из буџета

10.271.500,00

Укупно за програм 2101

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

Извори финансирања за раздео 1:
01

2

Приходи из буџета

10.271.500,00

Укупно за раздео 1

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

8.617.754,29

83,9

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9

22.000.000,00

20.667.835,29

93,9

20.667.835,29

93,9

3.938.000,00
100.000,00

3.613.464,48

91,8

3.613.464,48

91,8

53.081,50

53,1

53.081,50

53,1

0,00

0,0

424.652,97

94,4

642.869,60

55,9

2.402.193,62

85,8

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
110

Извршни и законодавни органи
411

413

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

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

450.000,00

423

Услуге по уговору

1.150.000,00

465

Остале дотације и трансфери

2.800.000,00

412

01

0,0
424.652,97

94,4

642.869,60

55,9

2.402.193,62

85,8

Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета

30.538.000,00

27.804.097,46

Укупно за функцију 110

30.538.000,00

27.804.097,46

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
01

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

01

91,0
91,0

22.000.000,00
3.938.000,00
100.000,00
100.000,00
450.000,00
1.150.000,00
2.800.000,00
30.538.000,00
30.538.000,00

0,00
27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

30.538.000,00

27.804.097,46

30.538.000,00

27.804.097,46

Приходи из буџета

30.538.000,00

27.804.097,46

Укупно за програм 2101

30.538.000,00

27.804.097,46

Извори финансирања за раздео 2:

91,0
91,0

91,0
91,0

30.538.000,00
30.538.000,00
30.538.000,00
30.538.000,00
-

17

27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

01
3

Приходи из буџета

30.538.000,00

Укупно за раздео 2

30.538.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
0101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

01011001

ПРОЈЕКАТ ''Накнада стрелцима у
систему противградне заштите''
Пољопривреда

421
424

Специјализоване услуге

01

395.600,00

Извори финансирања за функцију
421:
Приходи из буџета

395.600,00

Укупно за функцију 421

395.600,00

Извори финансирања за пројекат
0101-1001:
01

01011002

Приходи из буџета

395.600,00

Укупно за пројекат 0101-1001

395.600,00

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање
невладиних организација''
421

27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

395.569,62

99,9

395.569,62
395.569,62

30.538.000,00

27.804.097,46

91,0

27.804.097,46

91,0

395.600,00

395.569,62

99,9

99,9

395.600,00

395.569,62

99,9

99,9

395.600,00

395.569,62

99,9

30.538.000,00

395.569,62

99,9

395.600,00

395.569,62

99,9

395.569,62

99,9

395.600,00

395.569,62

99,9

1.498.000,00

94,2

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

94,2

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

94,2

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

Пољопривреда
481

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421

1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00

Извори финансирања за пројекат
0101-1002:
01

01011003

Приходи из буџета

1.590.000,00

Укупно за пројекат 0101-1002

1.590.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Посете пољопривредника
сајмовима и изложбама''
421

1.498.000,00
1.498.000,00

1.498.000,00

94,2

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

1.498.000,00

94,2

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2

144.600,00

48,2

300.000,00

144.600,00

48,2

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге

01

300.000,00

Извори финансирања за функцију
421:
Приходи из буџета

300.000,00

Укупно за функцију 421

300.000,00

Извори финансирања за пројекат
0101-1003:

144.600,00

48,2

300.000,00

144.600,00

48,2

144.600,00

48,2

300.000,00

144.600,00

48,2

18

01

Приходи из буџета

300.000,00

Укупно за пројекат 0101-1003

300.000,00

Извори финансирања за програм
0101:
01

Приходи из буџета

2.285.600,00

Укупно за програм 0101

2.285.600,00

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04010005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање комуналним отпадом
510

144.600,00

48,2

300.000,00

144.600,00

48,2

144.600,00

48,2

300.000,00

144.600,00

48,2

2.038.169,62

89,2

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

2.038.169,62

89,2

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2

12.734.528,00

100

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8

12.734.528,00

12.734.528,00

100

Управљање отпадом
451
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Ова апропријација користиће се за :
- Текуће субвенције у износу од
934.528,00 динара на име учешћа у
финансирању Регионалног центра за
управљање отпадом ''Еко Тамнава''
д.о.о
- Текуће субвенције ЈКП ''10. Октобар''
у износу од 1.000.000,00 динара за
покриће трошкова закупа Црвеном
крсту
- Текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар''
у износу од 10.800.000,00 динара за
покриће губитка насталог приликом
изношења смећа
- Капиталне субвенције ЈКП
''10.Октобар'' у износу од
10.000.000,00 динара за набавку
возила за изношење смећа

01

Извори финансирања за функцију
510:
Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 510

12.734.528,00
12.734.528,00

12.734.528,00

Извори финансирања за програмску
активност 0401-0005:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0401-0005

12.734.528,00

12.734.528,00

12.734.528,00

12.734.528,00

12.734.528,00

12.734.528,00

19

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

100

100

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8

12.734.528,00

12.734.528,00

100

100

100

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8

Извори финансирања за Програм
0401:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0401

0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Опште услуге

130
411

12.734.528,00

12.734.528,00

413

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

414

Социјална давања запосленима

4.813.582,00

415

Накнаде за запослене ( превоз)

2.300.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425
426

Текуће поправке и одржавање зграде
и опреме
Материјал

3.750.000,00
6.820.000,00

465

Остале дотације и трансфери

8.616.909,00

482

Порези и обавезне таксе

4.835.082,00

483

Новчане казне по решењу суда

1.200.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних
непогода и других природних узрока

511

Зграде и грађевински објекти

412

512

01

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
130:
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

12.734.528,00

100
10.000.000,00

12.734.528,00

100

10.000.000,00

12.734.528,00

12.734.528,00

100

9.957.600,00

99,6

10.000.000,00

9.957.600,00

99,6

9.957.600,00

99,6

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8

59.706.350,00

50.995.693,14

85,4

59.706.350,00

50.995.693,14

85,4

10.686.730,00
1.100.000,00

9.127.630,09

85,4

9.127.630,09

85,4

645.605,13

58,7

10.686.730,00
1.100.000,00

645.605,13

58,7

4.928.598,18

76,4

916.945,00
10.060.000,00
250.000,00
17.780.000,00
5.210.000,00

600.000,00
6.362.928,00
7.880.000,00

152.888.526,00

4.589.395,27
2.155.874,20
916.945,00
7.573.650,33

95,3

1.639.091,44

339.202,91

20,7

93,7
100

399.822,80

390.822,59

97,7

75,3

30.924,60

30.924,60

100,0

2.440,00

1,0

15.167.574,79

85,3

1.299.930,09

25,0

1.447.129,90

38,6

3.285.179,00

2.086.418,05

63,5

4.519.925,88

66,3

179.572,30

178.100,24

99,2

6.029.829,91

70,0

3.072.631,16

63,5

357.266,23

29,8

600.000,00

100

990.400,00

15,6

6.873.813,96

87,2

116.365.735,08

76,1

20

1.811.332,03

1.717.934,18

94,8

6.452.673,44
2.300.000,00
1.316.767,80
10.090.924,60
250.000,00
19.591.332,03
5.210.000,00
7.035.179,00
6.999.572,30
8.616.909,00
4.835.082,00
1.200.000,00

600.000,00
6.362.928,00
103.500,00

101.400,00

98,0

7.983.500,00

152.888.526,00

2.155.874,20

93,7

1.307.767,59

99

7.604.574,93

75,4

2.440,00

1,0

16.885.508,97

86,2

1.299.930,09

25,0

3.533.547,95

50,2

4.698.026,12

67,1

6.029.829,91

70,0

3.072.631,16

63,5

357.266,23

29,8

600.000,00

100

990.400,00

15,6

6.975.213,96

87,4

116.365.735,08

76,1

1.500.000,00

299.544,14

20,0

1.500.000,00

299.544,14

20,0

5.542.570,88

4.306.637,66

77,7

5.542.570,88

4.306.637,66

77,7

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

152.888.526,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0602-0001

06020006

152.888.526,00

152.888.526,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Инспекцијски послови
130

116.365.735,08

76,1

116.365.735,08

76,1

406.851,29

238.620,77

58,7

7.449.422,17

4.844.802,57

65,0

406.851,29

238.620,77

58,7

160.337.948,17

121.210.537,65

75,6

152.888.526,00

116.365.735,08

76,1

1.500.000,00

299.544,14

20,0

1.500.000,00

299.544,14

20,0

5.542.570,88

4.306.637,66

77,7

5.542.570,88

4.306.637,66

77,7

406.851,29

238.620,77

58,7

238.620,77

58,7

7.449.422,17

4.844.802,57

65,0

121.210.537,65

75,6

406.851,29

116.365.735,08

76,1

160.337.948,17

7.213.458,78

80,1

9.000.000,00

7.213.458,78

80,1

1.290.993,11

80,1

1.611.000,00

1.290.993,11

80,1

18.000,00

25,7

70.000,00

18.000,00

25,7

100

343.664,00

343.664,00

100

169.825,41

84,9

200.000,00

169.825,41

84,9

203.537,00

100

203.537,00

203.537,00

100

3.837.262,68

95,9

7.043.367,06

6.837.262,68

97,1

796.318,85

66,4

1.200.000,00

796.318,85

66,4

13.873.059,83

83,4

16.628.201,00

13.873.059,83

83,4

Опште услуге
411
412
413

Плате, додаци и накнаде запослених

9.000.000,00

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.611.000,00

Накнаде у натури

70.000,00

414

Социјална давања запосленима

343.664,00

415

Накнаде за запослене ( превоз)

200.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

203.537,00

424

Специјализоване услуге
Ова апропријација користиће се
- извршење Решења комуналне
инспекције и Одељења за
урбанизам,комуналне и грађевинске
послове у износу од 5.500.000,00
динара
- извршење Решења грађевинске
инспекције и Одељења за
урбанизам,комуналне и грађевинске
послове у износу од 1.500.000,00
динара

465

Остале дотације и трансфери

01

Извори финансирања за функцију
130:
Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

4.000.000,00
1.200.000,00

16.628.201,00

16.628.201,00

343.664,00

13.873.059,83

21

83,4

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

19.671.568,06

16.873.059,83

85,8

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0602-0006
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва

06020009
160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Средства текуће резерве

499

01

16.628.201,00

16.628.201,00

13.873.059,83

13.873.059,83

743.641,00

Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета

743.641,00

Укупно за функцију 160

743.641,00

06020010

Приходи из буџета

743.641,00

Укупно за програмску активност
0602-0009

743.641,00

13.873.059,83

83,4

3.000.000,00

98,6

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

3.043.367,06

3.000.000,00

98,6

19.671.568,06

16.873.059,83

85,8

743.641,00
743.641,00

743.641,00
743.641,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
160

83,4

16.628.201,00
3.043.367,06

743.641,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:
01

83,4

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
499
01

Средства сталне резерве

400.000,00

Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за функцију 160

400.000,00

400.000,00

400.000,00
400.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:
01

06020014

Приходи из буџета

400.000,00

Укупно за програмску активност
0602-0010

400.000,00

400.000,00
400.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање у ванредним
ситуацијама
Цивилна одбрана

220
424

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију
220:

22

01

Приходи из буџета

600.000,00

Укупно за функцију 220

600.000,00

600.000,00
600.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0014:
01

06021008

Приходи из буџета

600.000,00

Укупно за програмску активност
0602-0014

600.000,00

600.000,00
600.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских
заједница''
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
860:
Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

100

Укупно за функцију 860

3.000.000,00

3.000.000,00

100

3.000.000,00

3.000.000,00

100

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

100

Укупно за пројекат 0602-1008

3.000.000,00

3.000.000,00

100

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1008:
01
06021012

ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и
конзервација спомен чесме у
Бељини''
130

3.000.000,00

100

3.000.000,00

3.000.000,00

100

3.000.000,00

3.000.000,00

100

3.000.000,00

3.000.000,00

100

3.000.000,00

3.000.000,00

100

145.185,00

145.185,00

100

145.185,00

145.185,00

100

145.185,00

145.185,00

100

145.185,00

145.185,00

100

145.185,00

145.185,00

100

Опште услуге
511

Зграде и грађевински објекти

13

145.185,00

Извори финансирања за функцију
130:
Вишак прихода

145.185,00

Укупно за функцију 130

145.185,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1012:
13

Вишак прихода

145.185,00

Укупно за пројекат 0602-1012
06021013

145.185,00

ПРОЈЕКАТ ''Постављање
интегрисаног система видео надзора
на територији ГО Барајево'' - II фаза
130

145.185,00

100

145.185,00

100

145.185,00

100

145.185,00

100

145.185,00

100

Опште услуге
423

Услуге по уговору

400.000,00

400.000,00

23

512

01

Машине и опрема

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију
130:
Приходи из буџета

8.400.000,00

Укупно за функцију 130

8.400.000,00

8.000.000,00

8.400.000,00
8.400.000,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1013:
01

Приходи из буџета

8.400.000,00

Укупно за пројекат 0602-1013

8.400.000,00

Извори финансирања за програм
0602:

182.660.368,00

8.400.000,00
8.400.000,00
133.238.794,91

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.500.000,00

299.544,14

20,0

07

Трансфери од других нивоа власти

5.542.570,88

4.306.637,66

13

Вишак прихода

3.595.403,35

Укупно за програм 0602
0701

182.660.368,00

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07010002

72,9

182.660.368,00

133.238.794,91

72,9

1.500.000,00

299.544,14

20,0

77,7

5.542.570,88

4.306.637,66

77,7

3.383.805,77

94,1

3.595.403,35

3.383.805,77

94,1

75,1

141.228.782,48

73,1

22.975.817,31

76,6

76.270.140,90

67,5

18.285.417,31

67,7

34.742.822,85

49,7

133.238.794,91

72,9

10.637.974,23

7.989.987,57

17.975.817,31

71,9

5.000.000,00

5.000.000,00

309.600,00

15,5

111.067.546,05

75.960.540,90

18.285.417,31

67,7

193.298.342,23

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Развој заједнице

620
425

Текуће поправке и одржавање

25.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију
620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

27.000.000,00

18.285.417,31

67,7

18.285.417,31

67,7

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0701-0002

27.000.000,00

27.000.000,00

18.285.417,31

24

67,7

113.067.546,05

27.000.000,00
69.849.828,00

27.000.000,00

30.000.000,00

34.742.822,85

49,7

46.217.718,05

46.217.718,05

100

116.067.546,05

80.960.540,90

69,8

69.849.828,00
46.217.718,05
161.353.031,08

27.000.000,00
69.849.828,00

34.742.822,85

49,7

46.217.718,05

46.217.718,05

100,0

116.067.546,05

80.960.540,90

69,8

69.849.828,00
46.217.718,05
161.353.031,08

46.217.718,05

100

99.245.958,21

61,5

18.285.417,31

67,7

34.742.822,85

49,7

46.217.718,05

100

99.245.958,21

61,5

07011001

ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на
Барајевској реци''
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
620:
01

Приходи из буџета

97.570,00

Укупно за функцију 620

97.570,00

Извори финансирања за пројекат
0701-1001:
01
07011002

97.570,00

Приходи из буџета

97.570,00

Укупно за пројекат 0701-1001

97.570,00

ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности
саобраћаја на територији ГО
Барајево''
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

360
423

Услуге по уговору

426

Материјал

463

Трансфери осталим нивоима власти

481

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
360:
Трансфери од других нивоа власти

07

97.570,00

100

97.570,00

100

97.570,00

100

97.570,00

100

97.570,00

100

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0701-1002

97.570,00

27.097.570,00

18.382.987,31

546.955,25

99,4

400.000,00

399.900,00

100,0

2.000.000,00

2.000.000,00

100,0

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

72.849.828,00

37.689.678,10

51,7

13

Вишак прихода

46.217.718,05

46.217.718,05

100,0

119.067.546,05

83.907.396,15

70,5

0901

ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901 0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Социјална заштита
некласификована на другом месту

18.382.987,31

25

67,8

67,8

100

97.570,00

100

97.570,00

100

97.570,00

100
100

546.955,25

99,4

399.900,00

100

2.000.000,00

2.000.000,00

100

3.000.000,00

2.946.855,25

50.000,00

07

27.097.570,00

97.570,00

97.570,00

97.570,00

01

Укупно за програм 0701

090

97.570,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат
0701-1002:

Извори финансирања за програм
0701:

97.570,00

50.000,00

Укупно за функцију 360

07

97.570,00

550.000,00
400.000,00

3.000.000,00

2.946.855,25

3.000.000,00

2.946.855,25

3.000.000,00

2.946.855,25

27.097.570,00

18.382.987,31

72.849.828,00

37.689.678,10

46.217.718,05

46.217.718,05

146.165.116,05

102.290.383,46

98,2
98,2

98,2
98,2

67,8
51,7
100
70,0

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - ова апропријација користиће
се за:
- једнократне помоћи у износу од
1.599.650,00 динара
-трошкове сахране нн лица у износу
од 200.000,00 динара

01

Извори финансирања за функцију
090 :
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

1.748.739,00

1.748.739,00

1.748.739,00

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0901-0001

09010003

1.748.739,00

1.748.739,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне
услуге у заједници
Социјална заштита некласификована
на другом месту

090
481
01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
090 :
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090

5.924.307,00
5.924.307,00
5.924.307,00

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0003:
01

09011002

Приходи из буџета

5.924.307,00

Укупно за програмску активност
0901-0003

5.924.307,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања породица избеглица на
територији ГО Барајево,кроз набавку
грађевинског материјала''

1.720.539,00

98,4

1.720.539,00

98,4

1.720.539,00

98,4

1.720.539,00

98,4

1.720.539,00

5.924.307,00

98,4

1.074.650,00

1.074.650,00

100

2.823.389,00

2.795.189,00

99,0

1.023.924,00

1.023.924,00

100

1.748.739,00

1.720.539,00

98,4

1.023.924,00

1.023.924,00

50.726,00

50.726,00

100

100

50.726,00

50.726,00

100

1.074.650,00

1.074.650,00

100

2.823.389,00

2.795.189,00

99,0

1.748.739,00

1.720.539,00

98,4

1.023.924,00

1.023.924,00

100

1.023.924,00

1.023.924,00

100

50.726,00

50.726,00

100

50.726,00

50.726,00

100

1.074.650,00

1.074.650,00

100

2.823.389,00

2.795.189,00

99,0

5.924.307,00

5.924.307,00

100

100

5.924.307,00

100

5.924.307,00

5.924.307,00

100

5.924.307,00

100

5.924.307,00

5.924.307,00

100

5.924.307,00

100

5.924.307,00

5.924.307,00

100

5.924.307,00

100

5.924.307,00

5.924.307,00

100

Социјална заштита
некласификована на другом месту

090
472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

275.000,00

2.475.000,00

26

2.750.000,00

01

Извори финансирања за функцију
090 :
Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

275.000,00

275.000,00

275.000,00

Извори финансирања за пројекат
0901-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 0901-1002

09011003

2.475.000,00

2.475.000,00

2.475.000,00

2.750.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања породица интерно
расељених лица на територији ГО
Барајево,кроз набавку грађевинског
материјала''

2.475.000,00

2.475.000,00

2.475.000,00

2.750.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

Социјална заштита
некласификована на другом месту

090

01

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

13

Вишак прихода

472

Укупно за функцију 090

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат
0901-1003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 0901-1003

09011005

550.000,00

550.000,00

550.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања породица избеглица на
територији ГО Барајево куповином
сеоске куће са окућницом и
набавком грађевинског материјала''

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

Социјална заштита
некласификована на другом месту

090
472
01

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

280.000,00

280.000,00

279.661,80

99,9

279.661,80

99,9

27

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.800.000,00

2.796.618,00

99,9

280.000,00

279.661,80

99,9

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

280.000,00

Извори финансирања за пројекат
0901-1005:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901-1005
Извори финансирања за програм
0901:

280.000,00
280.000,00

8.778.046,00

279.661,80

99,9

279.661,80

99,9

279.661,80
7.924.507,80

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.800.000,00

2.796.618,00

99,9

280.000,00

279.661,80

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.520.000,00

2.516.956,20

99,9

2.800.000,00

2.796.618,00

99,9

8.778.046,00

7.924.507,80

90,3
99,9

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

3.543.924,00

3.540.880,20

99,9

3.543.924,00

3.540.880,20

13

Вишак прихода

7.475.726,00

50.726,00

0,7

7.475.726,00

50.726,00

0,7

90,3

11.019.650,00

3.591.606,20

19.797.696,00

11.516.114,00

58,2

4.274.555,24

53,4

49.572.745,00

46.302.957,21

57.572.745,00

50.577.512,45

87,8

445.453,50

90,9

490.000,00

445.453,50

90,9

4.915.187,35

61,4

8.000.000,00

4.915.187,35

61,4

1.124.580,00

73,8

1.524.580,00

1.124.580,00

73,8

59,7

18.014.580,00

10.759.776,09

59,7

Укупно за програм 0901
1102

8.778.046,00

7.924.507,80

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

11020001

90,3

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета

640

8.000.000,00

421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

8.000.000,00

425

Текуће поправке и одржавање зграде
и опреме

426

Материјал

1.524.580,00

01

Извори финансирања за функцију
640 :
Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 640

490.000,00

18.014.580,00
18.014.580,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
1102-0001

11020002

18.014.580,00

424

Специјализоване услуге

10.759.776,09

59,7

10.759.776,09

59,7

18.014.580,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање јавних зелених
површина
Развој заједнице

620

10.759.776,09

19.645.000,00

10.759.776,09

59,7

19.604.603,70

99,8

28

93,4

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

67.587.325,00

57.062.733,30

84,4

18.014.580,00

10.759.776,09

59,7

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

49.572.745,00

46.302.957,21

93,4

67.587.325,00

57.062.733,30

84,4

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

01

Извори финансирања за функцију
620 :
Приходи из буџета

19.645.000,00

Укупно за функцију 620

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8

Стални трошкови

14.706.000,00

Извори финансирања за функцију
620 :
Приходи из буџета

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

Укупно за функцију 620

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

5.800.000,00

100

5.800.000,00

5.800.000,00

100

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност
1102-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Развој заједнице

11020003
620
421
01

19.645.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност
1102-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање гробаља и погребне
услуге
Развој заједнице

11020006
620

14.706.000,00

19.604.603,70

99,8

Субвенције јавним нефинансијским
предузећимa и организацијама
- Ова апропријација користиће се за
текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар''
за покриће губитка насталог
приликом одржавања гробаља и
обављања погребних услуга
451

01

Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620

5.800.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0006:
01

Приходи из буџета

5.800.000,00

Укупно за програмску активност
1102-0006

5.800.000,00

29

11021002

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на
гробљима у Лисовићу и Вранићу''
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
620:

300.000,00

300.000,00

96.000,00

32,0

96.000,00

32,0

15.696.249,00

7.696.249,00

49

15.996.249,00

7.792.249,00

48,7

300.000,00

96.000,00

32,0

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

8.000.000,00

13

Вишак прихода

7.696.249,00

7.696.249,00

100

7.696.249,00

7.696.249,00

100

15.696.249,00

7.696.249,00

49

15.996.249,00

7.792.249,00

48,7

300.000,00

96.000,00

32,0

Укупно за функцију 620

300.000,00

Извори финансирања за пројекат
1102-1002:
300.000,00

96.000,00

32,0

96.000,00

32,0

8.000.000,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

8.000.000,00

13

Вишак прихода

7.696.249,00

7.696.249,00

100

7.696.249,00

7.696.249,00

100

15.696.249,00

7.696.249,00

49

15.996.249,00

7.792.249,00

48,7

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

Укупно за пројекат 1102-1002
11021003

300.000,00

96.000,00

32,0

8.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња секундарне
водоводне мреже у насељима
Бождаревац - Длачица I фаза и
Барајеву Витковица I фаза ''
630

Водоснабдевање
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630
Извори финансирања за пројекат
1102-1003:

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1102-1003

11021004

ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног
објекта - ограде на гробљу у
Арнајеву ''
Развој заједнице

620
511

01

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за функцију 620

2.000.000,00

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

316.381,69

316.381,69

100

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

30

Извори финансирања за пројекат
1102-1004:
01

11021005

Приходи из буџета

2.000.000,00

Укупно за пројекат 1102-1004

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта
за изградњу парка у Барајеву''
620

Развој заједнице
541

Земљиште

13

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију
620:
Вишак прихода
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за пројекат
1102-1005:

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1102-1005

11021006

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на
гробљу у Барајеву''
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти

07

Извори финансирања за функцију
620:
Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода

Трансфери од других нивоа власти
Вишак прихода

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 1102

1201

ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.457.844,00

32,7

4.457.844,00

0,0

3.000.000,00

1.457.844,00

1.457.844,00

100,0

4.457.844,00

1.457.844,00

32,7

1.457.844,00

1.457.844,00

100,0

4.457.844,00

1.457.844,00

32,7

3.000.000,00

Укупно за пројекат 1102-1006
Извори финансирања за програм
1102:

12.000.000,00
12.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
1102-1006:

13

12.000.000,00
12.000.000,00

4.457.844,00

Укупно за функцију 620

07

12.000.000,00

60.465.580,00

50.253.245,71

1.457.844,00

32,7

1.457.844,00

1.457.844,00

100

4.457.844,00

1.457.844,00

33

1.457.844,00

1.457.844,00

100

4.457.844,00

1.457.844,00

33

60.465.580,00

50.253.245,71

83,1

3.000.000,00

83,1
11.000.000,00

60.465.580,00

50.253.245,71

31

83,1

71.043.219,69

55.773.431,90

78,5

71.043.219,69

55.773.431,90

78,5

82.043.219,69

55.773.431,90

68,0

142.508.799,69

106.026.677,61

74,4

12010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање
културне продукције и уметничког
стваралаштва

820

Услуге културе
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
820:

481

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 820

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност
1201-0002
Извори финансирања за програм
1201:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 1201

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

13010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
860

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

2.996.654,00

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

7.090.673,02

94,4

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

7.090.673,02

94,4

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

7.090.673,02

94,4

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

7.090.673,02

94,4

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4

89,5

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5

Рекреација, спорт, култура и вере
481

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860

7.510.000,00
7.510.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност
1301-0001

13010002

99,9

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
Рекреација, спорт, култура и вере

860
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију
860:

7.510.000,00

7.510.000,00

2.183.000,00

1.953.753,64

32

01

Приходи из буџета

2.183.000,00

Укупно за функција 860

2.183.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0002:
01

13011001

Приходи из буџета

2.183.000,00

Укупно за програмску активност
1301-0002

2.183.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња монтажне
спортске хале-балон хале''
860

1.953.753,64

89,5

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5

1.953.753,64

89,5

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5

1.953.753,64

89,5

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5

1.953.753,64

89,5

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5

260.390,00

100

Рекреација, спорт, култура и вере
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
860:
13

Вишак прихода
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат
1301-1001:

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1301-1001

13011002

ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке
документације за изградњу спортске
хале у Барајеву - насеље Гај''
860

260.390,00

100

260.390,00

260.390,00

100

260.390,00

260.390,00

100

260.390,00

260.390,00

100

260.390,00

260.390,00

100

260.390,00

260.390,00
260.390,00

260.390,00
260.390,00

Рекреација, спорт, култура и вере
511

Зграде и грађевински објекти

13

7.257.000,00

Извори финансирања за функцију
860:
Вишак прихода

7.257.000,00

Укупно за Функцију 860

7.257.000,00

Извори финансирања за пројекат
1301-1002:
13

Вишак прихода

7.257.000,00

Укупно за пројекат 1301-1002
13011003

260.390,00

7.257.000,00

7.257.000,00
7.257.000,00

7.257.000,00

7.257.000,00

7.257.000,00

2.400.000,00

8.200.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном''
860

Рекреација, спорт, култура и вере
Зграде и грађевински објекти

5.800.000,00

01

Извори финансирања за функцију
860:
Приходи из буџета

5.800.000,00

13

Вишак прихода

511

2.400.000,00

33

5.800.000,00
2.400.000,00

260.390,00

100

260.390,00

100

260.390,00

100

260.390,00

100

Укупно за Функцију 860

5.800.000,00

Извори финансирања за пројекат
1301-1003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1301-1003

13011004

5.800.000,00

5.800.000,00

481

07

5.800.000,00

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
860:
Трансфери од других нивоа власти
Извори финансирања за пројекат
1301-1004:
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 1301-1003
Извори финансирања за Програм
1301:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 1301

2001

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

20010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања

911

15.493.000,00

15.493.000,00

8.200.000,00

2.400.000,00

Укупно за Функцију 860

07

2.400.000,00

2.400.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Стварамо нове
шампионе''
Рекреација, спорт, култура и вере

860

8.200.000,00

2.400.000,00

9.044.426,66

9.044.426,66

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

210.000,00

100

9.917.390,00

260.390,00

10.127.390,00

470.390,00

210.000,00

210.000,00

100

210.000,00

100

210.000,00

100

210.000,00

100

210.000,00

100

15.493.000,00

9.044.426,66

58,4

210.000,00

210.000,00

3

9.917.390,00

260.390,00

2,6

5

25.620.390,00

9.514.816,66

37,4

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

58,4

58,4

210.000,00

210.000,00

210.000,00
210.000,00

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

01

Извори финансирања за функцију
911:
Приходи из буџета

3.000.000,00

Укупно за функција 911

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
01

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

34

Укупно за програмску активност
2001-0001
Извори финансирања за програм
2001:
01
2002

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

Укупно за програм 2001

3.000.000,00

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање основних школа

20020001
950

Образовање које није дефинисано
нивоом
Трансфери осталим нивоима власти

463
472

01

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за функцију
950:
Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 950

13.900.000,00
2.800.000,00
16.700.000,00

16.700.000,00

Извори финансирања за програмску
активност
2002-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
2002-0001

20021006

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за
одличне ученике и школску
библиотеку''
Образовање које није дефинисано
нивоом
Трансфери осталим нивоима власти

950
463

01

16.700.000,00

16.700.000,00

350.000,00

Извори финансирања за функцију
950:
Приходи из буџета

350.000,00

Укупно за функцију 950

350.000,00

Извори финансирања за пројекат
2002-1006:
01

20021008

Приходи из буџета

350.000,00

Укупно за пројекат 2002-1006

350.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

1.698.957,00

56,6

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6

12.964.571,64

93,3

18.900.000,00

17.964.571,64

95,1

1.772.839,16

63,3

2.800.000,00

1.772.839,16

63,3

14.737.410,80

88,2

16.700.000,00

14.737.410,80

88,2

14.737.410,80

88,2

14.737.410,80

88,2

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

21.700.000,00

19.737.410,80

91,0

16.700.000,00

14.737.410,80

88,2

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

21.700.000,00

19.737.410,80

91,0

14.737.410,80

88,2

349.944,50

100

350.000,00

349.944,50

100

349.944,50

100

350.000,00

349.944,50

100

349.944,50

100

350.000,00

349.944,50

100

349.944,50

100

350.000,00

349.944,50

100

349.944,50

100

350.000,00

349.944,50

100

35

950
463

01

Образовање које није дефинисано
нивоом
Трансфери осталим нивоима власти

213.003,00

Извори финансирања за функцију
950:
Приходи из буџета

213.003,00

Укупно за функцију 950

213.003,00

Извори финансирања за пројекат
2002-1008:
01

20021009

Приходи из буџета

213.003,00

Укупно за пројекат 2002-1008

213.003,00

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''
950
472

01

Образовање које није дефинисано
нивоом
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за функцију
950:
Приходи из буџета

359.870,00

Укупно за функцију 950

359.870,00

359.870,00

Извори финансирања за пројекат
2002-1009:
01

Приходи из буџета

359.870,00

Укупно за пројекат 2002-1009

359.870,00

Извори финансирања за Програм
2002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 2002

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
раду извршних органа власти и
скупштине

130

17.622.873,00

17.622.873,00

213.002,79

100

213.003,00

213.002,79

100

213.002,79

100

213.003,00

213.002,79

100

213.002,79

100

213.003,00

213.002,79

100

213.002,79

100

213.003,00

213.002,79

100

213.002,79

100

213.003,00

213.002,79

100

359.869,99

100

359.870,00

359.869,99

100

359.869,99

100

359.870,00

359.869,99

100

359.869,99

100

359.870,00

359.869,99

100

359.869,99

100

359.870,00

359.869,99

100

359.869,99

100

359.870,00

359.869,99

100

15.660.228,08

15.660.228,08

89

89

17.622.873,00

15.660.228,08

89

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

5.000.000,00

5.000.000,00

100

22.622.873,00

20.660.228,08

91

Опште услуге
411
412
413
414

Плате, додаци и накнаде запослених

8.450.000,00

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.512.655,00

Накнаде у натури

140.000,00

Социјална давања запосленима

557.328,00

6.459.152,80

76,4

8.450.000,00

6.459.152,80

76,4

1.156.112,95

76,4

1.512.655,00

1.156.112,95

76,4

57.880,76

41,3

140.000,00

57.880,76

41,3

557.328,00

100

557.328,00

557.328,00

100,0

36

415

Накнаде за запослене ( превоз)

280.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

174.753,00

465

Остале дотације и трансфери

01

1.100.000,00

Извори финансирања за функцију
130:
Приходи из буџета

12.214.736,00

Укупно за функцију 130

12.214.736,00

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0003:
01

Приходи из буџета

12.214.736,00

Укупно за програмску активност
2101-1003

12.214.736,00

Извори финансирања за програм
2101:
01

Приходи из буџета

12.214.736,00

Укупно за програм 2101

12.214.736,00

276.884,96

98,9

280.000,00

276.884,96

98,9

174.753,00

100

174.753,00

174.753,00

100,0

601.163,98

54,7

1.100.000,00

601.163,98

54,7

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

0,00

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

9.283.276,45

76,0

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0

263.255.775,54

76,2

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

3.1

345.352.301,00

345.352.301,00

263.255.775,54

263.255.775,54

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602
06020002

345.352.301,00

76,2

76,2

1.500.000,00

299.544,14

20,0

1.500.000,00

299.544,14

20,0

93.146.322,88

45.747.195,96

49,1

93.146.322,88

45.747.195,96

49,1

153.249.457,09

120.643.671,72

78,7

153.249.457,09

120.643.671,72

78,7

247.895.779,97

166.690.411,82

67,2

593.248.080,97

429.946.187,36

72,5

167.483,96

167.184,00

99,8

167.483,96

167.184,00

99,8

30.625,58

29.925,91

97,7

30.625,58

29.925,91

97,7

1.167,96

712,10

3.381.167,96

1.180.538,57

34,9

539.300,50

529.000,00

539.300,50

529.000,00

98,1

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница
160
411
412

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Плате додаци и накнаде запослених

421

Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

150.000,00

426

Материјал

250.000,00

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

3.380.000,00

10.000,00

1.179.826,47

34,9

98,1

0,0
21.939,61

2.000.000,00

37

8,8

150.000,00
12.329,39

0,0

262.329,39

0,0
21.939,61

8,4

95,00

1,0

10.000,00

95,00

1,0

50.532,43

2,5

2.000.000,00

50.532,43

2,5

01

Извори финансирања за функцију
160 :
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функција 160

5.790.000,00

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност
0602-0002
Извори финансирања за програм
0602:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0602

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

Извори финансирања за главу 3.1 :
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3.2

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

1.252.393,51

21,6

1.252.393,51

21,6

1.252.393,51

21,6

1.252.393,51
1.252.393,51

21,6

5.790.000,00

725.110,28

99,6

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

728.109,07

725.110,28

99,6

22.798,32

1.711,73

7,5

22.798,32

1.711,73

7,5

750.907,39

726.822,01

96,8

6.540.907,39

1.979.215,52

30,3

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

728.109,07

725.110,28

99,6

728.109,07

725.110,28

99,6

22.798,32

1.711,73

7,5

22.798,32

1.711,73

7,5

750.907,39

726.822,01

96,8

6.540.907,39

1.979.215,52

30,3

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

728.109,07

725.110,28

99,6

728.109,07

725.110,28

99,6

22.798,32

1.711,73

7,5

22.798,32

1.711,73

7,5

750.907,39

726.822,01

96,8

6.540.907,39

1.979.215,52

30,3

5.790.000,00

1.252.393,51

21,6

728.109,07

725.110,28

99,6

21,6
728.109,07

725.110,28

99,6

22.798,32

1.711,73

7,5

22.798,32

1.711,73

7,5

750.907,39

726.822,01

96,8

6.540.907,39

1.979.215,52

30,3

6.328.239,00

6.097.379,57

96,4

1.135.758,00

1.080.049,48

95,1

210.000,00

52.850,29

25,2

1.485.000,00

244.999,96

16,5

450.000,00

385.341,34

85,6

1.252.393,51

21,6

6.328.239,00

6.097.379,57

96,4

1.135.758,00
140.000,00

1.080.049,48

95,1

52.850,29

37,8

70.000,00

70.000,00

100,0

244.999,96

90,7

1.215.000,00

209.000,00

17,2

385.341,34

85,6

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО''
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Рекреација, спорт, култура и вере

1201
12010001

21,6
728.109,07

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:
01

1.252.393,51

860
411

413

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

414

Социјална давања запосленима

270.000,00

415

Накнаде за запослене

450.000,00

412

38

421

Стални трошкови

1.877.000,00

423

Услуге по уговору

4.648.229,00

424

Специјализоване услуге

8.023.010,00

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију
860 :
Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 860

499.500,00
1.277.500,00
685.399,00
75.000,00
315.000,00

25.724.635,00

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи
Укупно за програмску активност
1201-0001
Извори финансирања за програм
1201:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи
Укупно за програм 1201

79,5

4.049.487,16

87,1

50.000,00

97,4

915.000,00

7.815.100,00

30.000,00

5.302,65

17,7

1.907.000,00

1.492.964,79

78,3

0,0

4.698.229,00

4.049.487,16

86,2

609.500,00

66,6

8.938.010,00

7.815.100,00

87,4

406.880,00

81,5

499.500,00

406.880,00

81,5

1.056.365,06

82,7

1.277.500,00

1.056.365,06

82,7

455.036,96

66,4

685.399,00

455.036,96

66,4

7.432,00

9,9

75.000,00

7.432,00

9,9

312.010,08

99,1

315.000,00

312.010,08

99,1

23.455.896,69

91,2

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

1.000.000,00
25.724.635,00

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
01

1.492.964,79

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

23.455.896,69

91,2

25.724.635,00

23.455.896,69

23.455.896,69

91,2

23.455.896,69

69,8

1.280.000,00

893.802,65

69,8

2.280.000,00

893.802,65

39,2

28.004.635,00

24.349.699,34

86,9

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

0,0

1.000.000,00

0,0

1.280.000,00

893.802,65

69,8

1.280.000,00

893.802,65

69,8

2.280.000,00

893.802,65

39,2

28.004.635,00

24.349.699,34

86,9

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

91,2

91,2

0,0

893.802,65

1.000.000,00
25.724.635,00

1.000.000,00

1.280.000,00

1.000.000,00

25.724.635,00

0,0

0,0

1.000.000,00

1.280.000,00

893.802,65

69,8

1.280.000,00

893.802,65

69,8

0,0

2.280.000,00

893.802,65

39,2

28.004.635,00

24.349.699,34

86,9

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

Извори финансирања за главу 3.2:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи
Укупно за главу 3.2

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2
1.000.000,00

25.724.635,00

23.455.896,69

91,2

0,0

1.000.000,00

0,0

1.280.000,00

893.802,65

69,8

1.280.000,00

893.802,65

69,8

2.280.000,00

893.802,65

39,2

28.004.635,00

24.349.699,34

86,9

287.964.065,74

76,4

299.544,14

12,0

1.280.000,00

893.802,65

69,8

93.874.431,95

46.472.306,24

49,5

Извори финансирања за раздео 03:
376.866.936,00

287.964.065,74

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

2.500.000,00

299.544,14

12,0

04

Сопствени приходи

1.280.000,00

893.802,65

69,8

07

Трансфери од других нивоа власти

93.874.431,95

46.472.306,24

49,5

39

76,4

376.866.936,00
2.500.000,00

13

Укупно за раздео 3
4

153.272.255,41

Вишак прихода
376.866.936,00

287.964.065,74

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

76,4

250.926.687,36

120.645.383,45
168.311.036,48

78,7
67,1

153.272.255,41

120.645.383,45

78,7

627.793.623,36

456.275.102,22

72,7

5.526.705,77

92,1

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Општинско/градско
правобранилаштво
Судови

06020004
330
411

Плате,додаци и накнаде запослених

6.000.000,00

412
413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

1.074.000,00
90.000,00

414

Социјална давања запосленима

199.332,00

415

Накнаде трошкова за запослене

150.000,00

199.332,00
143.651,19

416

Награде, бонуси и остали расходи

116.502,00

116.502,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

423

Услуге по уговору

80.000,00

424

Специјализоване услуге

80.000,00

426

Материјал

110.668,00

9.933,00

465

Остале дотације и трансфери

700.000,00

593.999,73

482

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом
Извори финансирања за функцију
330:
Приходи из буџета

70.000,00

24.485,28

8.770.502,00

7.679.227,79

Укупно за функцију 330

8.770.502,00

7.679.227,79

01

5.526.705,77

92,1

989.805,68

92,2

989.805,68

92,2

56.341,98

62,6

90.000,00

56.341,98

62,6

18.471,16

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност
0602-0004
Извори финансирања за програм
0602:

01

8.770.502,00
8.770.502,00

7.679.227,79
7.679.227,79

Приходи из буџета

8.770.502,00

7.679.227,79

Укупно за програм 0602

8.770.502,00

7.679.227,79

8.770.502,00

7.679.227,79

6.000.000,00
1.074.000,00

100

199.332,00

199.332,00

100

95,8

150.000,00

143.651,19

95,8

100

116.502,00

116.502,00

100

0,0

100.000,00

0,00

0,0

0,0

80.000,00

0,00

0,0

23,1

80.000,00

18.471,16

23,1

9,0

110.668,00

9.933,00

9,0

84,9

700.000,00

593.999,73

84,9

35,0

70.000,00

24.485,28

35,0

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

Извори финансирања за раздео 04:
01

Приходи из буџета
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Укупно за раздео 04

8.770.502,00

7.679.227,79

426.446.938,00

332.065.145,28

87,6

8.770.502,00

7.679.227,79

87,6

426.446.938,00

332.065.145,28

77,9

2.500.000,00

299.544,14

12,0

1.280.000,00

893.802,65

69,8

Извори финансирања за Разделе
1+2+3+4
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

2.500.000,00

299.544,14

12,0

04

Сопствени приходи

1.280.000,00

893.802,65

69,8

07

Трансфери од других нивоа власти

93.874.431,95

46.472.306,24

49,5

13

Вишак прихода

153.272.255,41

120.645.383,45

78,7

250.926.687,36

168.311.036,48

67,1

Укупно за Разделе 1+2+3+4

426.446.938,00

332.065.145,28

41

77,9

77,9

93.874.431,95

46.472.306,24

49,5

153.272.255,41

120.645.383,45

78,7

677.373.625,36

500.376.181,76

73,9

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Члан 14.
У даљем тексту Одлуке дато је образложење које садржи годишњи извештај о учинку програма
укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности
Раздео:
Корисник:

за 2018. годину,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1
91511

Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2101

0001

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

10.018.235,00

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9%

10.018.235,00

10.271.500,00

8.617.754,29

83,9%

Функционисање
скупштине
УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2101

Политички систем локалне самоуправ

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програма:

У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа
политичког система градске општине

Образложење спровођења програма
у години извештавања:
Програмска активност:

функција:

Председник општине

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка
2101-0001

Функционисање скупштине

Одговорно лице:

Саша Пауновић

функција:

Опис програмске
активности:

Програмска активност обухвата послове везане за функционисање директног корисника
Скупштина општине, а које обухватају нормативне послове везане за доношење одлука,
правилника, упутстава, решења, усвајање програма, информација и извештаја, а све по
важећем Програму рада Скупштине, а по потреби и изван Програма, као и старање о
законитости рада Скупштине при доношењу и усвајању свих наведених аката.

Образложење
спровођења програмске
активности

У извештајном периоду одржано је 5 седницa скупштине, што представља 71,0 % у односу
на план. Такође у извештајном периоду одржано је 26 седница радних тела, што представља
86,7 % у односу на план.

Циљ 1:

Председник скупштине

Функционисање локалне скуштине

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

7

7

5

Назив:Број седница скупштине
Коментар:Седнице су одржане по програму рада
Скупштине
Извор верификације:Записници са седница
Скупштине
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Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број седница сталних радних тела
Коментар:Седнице прате рад Скупштине као помоћна
радна тела
Извор верификације:Записници са седница радних
тела
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног

Раздео:
Корисник:

број

2017

30

30

26

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2
91510

Председник општине и општинско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2101

0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

30.909.000,00

30.538.000,00

27.804.097,46

91,0%

30.909.000,00

30.538.000,00

27.804.097,46

91,0%

Функционисање
извршних органа
УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2101

Политички систем локалне самоуправе

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програма:

У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа
политичког система градске општине

Образложење спровођења програма
у години извештавања:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка

Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности

2101-0002

функција:

Председник општине

Функционисање извршних органа
функција:

Слободан Адамовић

Председник општине

Програмска активност обухвата послове везане за функционисање извршних органа председника општине и општинског већа у обављању послова дефинисаних Статутом
Градске општине Барајево
У извештајном периоду одржано је 27 седница извршних органа , што представља
108 % у односу на план.
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Циљ 1:

Функционисање извршних органа

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

25

25

27

Назив:Број седница извршних органа
Коментар:Седнице Већа се одржавају по указаној
потреби
Извор верификације:Записници са седница
општинског већа
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је изнад очекиваног
Раздео:
Корисник:

3
04178

ОПШТИНСКА УПРАВА
Управа Градске општине Барајево

Програм 2. Комуналне делатности
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1102

0001

1102

0002

1102

0003

1102

0006

1102

1002

1102

1003

1102

1004

1102

1005

1102

1006

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
''Управљање/одржавање
јавним осветљењем''
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
''Одржавање јавних
зелених површина''
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
''Одржавање чистоће на
површинама јавне намене''
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
''Одржавање гробаља и
погребне услуге''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња
капела на гробљима у
Лисовићу и Вранићу''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња
секундарне водоводне
мреже у насељима
Бождаревац - Длачица I
фаза и Барајеву Витковица I
фаза ''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња
помоћног објекта - ограде
на гробљу у Арнајеву ''
ПРОЈЕКАТ '' Прибављање
земљишта за изградњу
парка у Барајеву''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња
капеле на гробљу у
Барајеву''
УКУПНО:

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

59.100.000,00

67.587.325,00

57.062.733,30

84,4%

20.000.000,00

19.645.000,00

19.604.603,70

99,8%

15.000.000,00

14.706.000,00

13.992.865,92

95,2%

5.800.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

100,0%

8.687.880,00

15.996.249,00

7.792.249,00

48,7%

4.919.203,76

316.381,69

316.381,69

100,0%

2.400.000,00

2.000.000,00

0,0%

12.000.000,00

12.000.000,00

0,0%

1.600.000,00

4.457.844,00

1.457.844,00

32,7%

129.507.083,76

142.508.799,69

106.026.677,61

74,4%

Усвојен буџет
за 2018.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1102

Комуналне делатности

Сектор:

Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице:

Горан Поповић

Опис програма:

Образложење
спровођења програма у
години извештавања:

функција:

члан Већа

У оквиру програма планирана су средства за обављање и развој комуналних делатности у
складу са надлежностима дефинисаним Статутом Градске општине Барајево. У оквиру
програма Комуналне делатности предвиђено је пружање комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних лица на територији ГО Барајево уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
Програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем реализована је у складу са
закљученим уговорима и предвиђеном динамиком пружања услуга.
У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са Програмом одржавања
јавних зелених површина у 2018.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене изведено је у складу са Програмом
одржавања чистоће на површинама јавне намене у 2018. години.
У оквиру програмске активности Одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства
на основу Посебног програма коришћења буџетске помоћи субвенција - гробља за
2018.годину.
У извештајном периоду у оквиру пројекта ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и
Вранићу'' је завршена прва фаза радова на изградњи капела на гробљима у Лисовићу и
Вранићу.
У извештајном периоду у оквиру пројекта ''Изградња секундарне водоводне мреже у
насељима Бождаревац – Длачица I фаза и Барајево-Витковица I фаза, пројекат је реализован и
радови су окончани. У извештајном периоду извршено је плаћање окончане ситуације за
изведене радове и плаћен је ПДВ по окончаној ситуацији. Извршен је повраћај неутрошених
средстава у износу од 4.462.822,07 динара у Буџет града Београда.
У извештајном периоду у оквиру пројеката ''Изградња помоћног објеката - ограде на гробљу у
Арнајеву'' у току је измена техничке документацијe, због решавања имовинско- правних
односа. Реализација пројекта се очекује у наредном извештајном периоду.
У оквиру пројекта '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' - у току је поступак
решавања по жалбама појединих власника парцела на Решење РГЗ Катастра непокретности
број. 952-02-1-13/2017.
У оквиру пројекта ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву'' у извештајном периоду је завршена
прва фаза радова на изградњи капеле на гробљима у Барајеву. Из буџета Града Београда су
одобрена средства за реализацију друге фазе радова на изградњи капела. Извођење друге
фазе радова на изградњи капела се очекује у 2019.години.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број м2 јавних зелених површина на
којима се уређује и одржава зеленило у
односу на укупан број м2 јавних зелених
површина
Коментар:
Извор верификације:Програм одржавања
јавних зелених површина
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора

Повећање покривености територије комуналним делатностима
одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на
површинама јавне намене и зоохигијене
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. у Остварена вр. у
мере
година
вредност
2018.
2018.

%

2017

45

85

85

85

Назив:Број м2 површина јавне намене где
се одржава чистоћа у односу на укупан
број м2 јавне намене
Коментар: /
Извор верификације:Програм одржавања
чистоће на јавним површинама
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске
активности:

Образложење
спровођења програмске
активности

1102-0001
Наташа Рњак Илић

%

2017

5

5

5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним
осветљењем
функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

Програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем на територији ГО
Барајево обухвата набавку електричне енергије за јавно осветљење, одржавање јавног
осветљења на територији ГО Барајево, евидентирање пријаве кварова, овера радних налога
и ситуација, праћење и координацију послова на терену и набавку материјала за уличну
расвету
Одржавање јавног осветљења на територији ГО Барајево је комунална делатност која је била
поверена Јавном комуналном предузећу ''Јавно осветљење“ из Београда, Улица Устаничка
број 64 на основу Уговора број VIII-01 Број 351-5/2018 од 02.02.2018. године. Процењена
вредност услуга које су уговорене износила је 600.000,00 динара са ПДВ-ом.
Након утрошка средстава по претходно наведеном Уговору спроведена је јавна набавка мале
вредности за одржавање јавног осветљења на територији ГО Барајево. Закључен је Уговор са
Промонт д.о.о., Заплањска бр.57а, бр. VIII-02 -404-73-8/2018 од 21.05.2018. године на износ
од 1.435.960,00 динара са ПДВ-ом, a након утрошка средстава по овом уговору спроведен је
још један поступак јавне набавке мале вредности. Уговор је закључен са Понуђачима
заједничке понуде МАНЕС д.о.о., Београдски пут бб, Топола и СГР Струја Миодраг
Живановић ПР, Немањина 13, Младеновац, бр. VIII-02 -404-108-8/2018 на износ од
2.951.349,60 са ПДВ-ом.
За набавку електричне енергије за јавно осветљење спроведена је јавна набавка у
отвореном поступку и закључен уговор са ЈП ЕПС Београд, Улица царице Милице број 2,
Уговор број VIII-02 Број 404-22-8/2018 од 28.02.2018. године.
Вредност уговора је 32.818.088,34 динара са ПДВ-ом ( за набавку 6.258.026 KWh).
У овај износ нису урачунати трошкови за пренос и приступ дистрибутивном систему,
накнаде за подстицај, трошкови обраде података односа снаге по kWh као и акцизе на
електричну енергију.
Евидентирање пријаве кварова, овера радних налога и ситуација, праћење и координација
послова на терену на основу уговора број VIII-02 404-24/2018 од 02.02.2018. године поверена
је предузећу ''PR 456 BUILDING EXPRESS'', Царице Милице 5/9, Барајево. Вредност уговора је
490.000,00 динара без ПДВ-а.
За набавку светиљки са пратећим електроматеријалом за одржавање јавног осветљења
споведена је јавна набавка мале вредности и закључен је Уговор број VIII-02 404-149-8/2018
од 15.01.2018. године, на износ од 1.124.580,00 динара са ПДВ-ом.
Циљана вредност индикатора 1 у 2018. години је 1.800, а остварена вредност у извештајном
периоду (од 01.01. до 31.12.2018. године) је, 1550 што представља 86 % у односу на план.
Циљана вредност индикатора 2 у 2018. години је 1.000, а остварена вредност у извештајном
периоду (од 01.01. до 30.06.2018. године) је 820, што представља 82 % у односу на план.

Циљ 1:

Адекватнo управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка

Јединица
мере
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Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену светиљки када
престану да раде
Коментар:У извештајном периоду приоритет је био на
отклањању кварова на постојећој мрежи
Извор верификације:Евиденција Одељења за
планирање, инвестиције и развој
Образложење одступања од циљне вредности: Отворени
поступак јавне набавке у четвртом кварталу је
обустављен, јер Понуђач није испуњавао услове из
конкурсне документације.
Назив:Укупан број замена светиљки након пуцања
лампи (на годишњој бази)
Коментар:/
Извор верификације:Евиденција Одељења за
планирање, инвестиције и развој
Образложење одступања од циљне вредности:Отворени
поступак јавне набавке у четвртом кварталу је
обустављен, јер Понуђач није испуњавао услове из
конкурсне документације.
Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске
активности:

Образложење спровођења
програмске активности

1102-0002
Наташа Рњак Илић

број

2017

1.304

1.800

1.550

број

2017

970

1.000

820

ПРОГРАМСКА
површина
функција:

АКТИВНОСТ

Одржавање

јавних

зелених

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која је као искључиво
право поверена ЈКП 10.''Октобар'' Барајево и обавља се на основу Програма одржавања
јавних зелених површина у 2018. години који је припремило наведено предузеће.
Закључком Већа градске општине Барајево број 06-67/2017-183 од 22. децембра 2017.
године усвојен је наведени Програм. Програмом је предвиђено кошење траве на
површинама 1. Категорије које се обавља шест пута годишње и на површинама 2.
Категорије које се обавља једном годишње.
У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са Програмом
одржавања јавних зелених површина у 2018. години и Уговором о обављању услуга
комуналне делатности уређења и одржавања зелених и рекреативних површина на
територији ГО Барајево 404-32/2018 од 01.02.2018. године. У извештајном периоду
извршено је одржавање јавних зелених површина I категорије површине 309.136 м2 и II
категорије 125.447м2.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број м2 јавних зелених
површина на којима се уређује и
одржава зеленило у односу на укупан
број м2 зелених површина
Коментар:Одржавање извршено у
складу са Програмом
Извор верификације:Програм
одржавања јавних зелених површина
Образложење одступања од циљне
вредности: Није било одступања од
циљне вредности индикатора

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и
одржавања зеленила
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

85

85

85
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Програмска активност:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

1102-0003

функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Опис програмске
активности:

Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП
10.октобар Барајево и обавља се на основу Програма одржавања чистоће на површинама
јавне намене у 2018. години. Веће градске општине Барајево закључком број 06-67/2017-182
од 22. децембра 2017. године усвојило је наведени Програм. Програмом је предвиђено
прање и чишћење улица, чишћење и сакупљање отпадака са осталих јавних површина.

Образложење
спровођења програмске
активности

У извештајном периоду одржавање чистоће је обављано у складу са Програмом одржавања
чистоће на површинама јавне намене у 2018. години и Уговором о одржавању чистоће на
површинама јавне намене бр. VIII-02-404-33/2018 од 01.02.2018.године.

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама
одржавања чистоће јавних површина

Циљ 1:
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

5

5

5,9

Назив:Степен покривености територије
услугама одржавања чистоће јавно-прометних
површина (број улица које се чисте у односу на
укупан број улица у општини)
Коментар:/
Извор верификације:Програм одржавања
чистоће на јавним површинама
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Програмска активност:
Одговорно лице:

1102-0006

Одржавање гробаља и погребне услуге
функција:

Горан Поповић

члан Већа

Опис програмске
активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за реализацију Посебног програма
коришћења буџетске помоћи ЈКП ''10. Октобар'' за одржавање гробља за 2018.годину,
усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈКП ''10. октобар” Барајево број 3009, а који је усвојен на
седници Скупштине ГО Барајево 26.децембра 2017.године Решењем бр. 06-68/2017-172 од
26. децембра 2017. године. У извештајном периоду средства по основу субвенција су
трансферисана у складу са месечном динамиком утврђеном програмом.

Образложење
спровођења програмске
активности

Циљана вредност индикатора у 2018. години је 5.800.000,00 динара, остварена вредност у
извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2018. године) је 5.800.000,00 динара, што
представља 100 % у односу на план.Вредност показатеља учинка у 2018.години је остварена у
мањем износу у односу на вредност у базној години.

Циљ 1:
Показатељи учинка

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга
Јединица
мере

Базна
година
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Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

Назив:Висина буџетских средстава за
субвенције
Коментар:Средства се преносе на
основу месечних захтева за средства
по динамици утврђеној програмом
Извор верификације:Посебан
Програм ЈКП ''10.Октобар'' субвенција
за одржавање гробаља
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Пројекат:

број

1102-1002

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

2017-2019

2017

5.900.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу''
функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђена средства за изградњу капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу .
Планирана је изградња капеле у новом делу гробља у Лисовићу, нето површине 136,93 м²,
односно 154,26 м² бруто површине, као и изградња капеле у новом делу гробља у Вранићу,
нето површине 136,93 м², односно 154,26 м² бруто површине.Градња капела се обавља кроз
две фазе. Прва фаза радова обухвата земљане, зидарске, бетонске, армирачке, тесарске,
покривачке и др.Друга фаза радова обухвата занатске радове у које спадају столарски,
лимарски, керамичарски, молерско – фасадерски, радови на електроинсталацијама и
радови на водоводу и канализацији.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду је завршена прва фаза радова на изградњи капела на гробљима у
Лисовићу и Вранићу. Из буџета Града Београда су одобрена средства за реализацију друге
фазе радова на изградњи капела. Извођење друге фазе радова на изградњи капела се
очекује у 2019.години.

Циљ 1:

Изградња капела на гробљима у МЗ Лисовић и Вранић

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

2

2

2

Назив:број изграђених капела
Коментар:У извештајном периоду је завршена прва
фаза пројекта
Извор верификације:Уговори о извођењу
радова,Привремене ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:
Средства за реализацију друге фазе обезбеђена
крајем извештајног периода

Пројекат:

1102-1003

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

2017-2018

ПРОЈЕКАТ ''Изградња секундарне водоводне мреже у
насељима Бождаревац - Длачица I фаза и Барајеву
Витковица I фаза ''
функција:
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начелница Одељења за планирање, инвестиције
и развој у Управи градске општине Барајево

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Барајеву 1. фаза секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац –Длачица и БарајевоВитковица . Прва фаза изградње секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац
–Длачица подразумева изградњу секундарне водоводне мреже у дужини од 1.573 m.
Прва фаза изградње секундарне водоводне мреже Барајево-Витковица подразумева
изградњу секундарне водоводне мреже у дужини од 1.283 m.

Образложење спровођења
пројекта

Пројекат је реализован и радови су окончани. У извештајном периоду је извршено
плаћање окончане ситуацији за изведене радове и плаћен је ПДВ по окончаној
ситуацији. Извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 4.462.822,07 динара у
Буџет града Београда.

Циљ 1:

Изградња водоводне мреже

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

км

2017

2,9

2,9

2,9

Назив:Дужина изграђене мреже у км
Коментар:Повраћај неутрошених средстава је
извршен у Буџет града Београда
Извор верификације:Уговори о извођењу
радова,Привремене ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

1102-1004
Наташа Рњак Илић

ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта - ограде на гробљу у
Арнајеву ''
функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

2017-2019

Опис пројекта:

У оквиру пројекта планирана су средства за изградња ограде дуж проширеног дела сеоског
гробља у Арнајеву. Планирано је да комплекс гробља буде ограђен оградом минималне
висине 2м.

Образложење
спровођења пројекта

У току је измена техничке документацијe, због решавања имовинско- правних односа.
Реализација пројекта се очекује у наредном извештајном периоду.

Циљ 1:

Изградња помоћног објекта-ограде на гробљу у Арнајеву

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

100

100

0

Назив:% изграђености
Коментар:
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,
Привремене ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:У
току је измена техничке документације, због
решавања имовинско- правних односа.
Пројекат:

1102-1005

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

2017-2018

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у
Барајеву''
начелница Одељења за планирање, инвестиције
функција:
и развој у Управи градске општине Барајево
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Опис пројекта:

За потребе изградње парка у Барајеву потребно је прибавити у јавну својину земљиште које
је у приватном власништву, а које према Плану генералне регулације треба привести јавној
намени.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду прибављена је информација о намени парцела и условима за
одвајање јавног земљишта од осталог, као правни основ за промену статуса земљишта и
деобу парцела. Добијено је Решење РГЗ Катастра непокретности број. 952-02-1-13/2017.
Захтев није поднет Граду Београду - Секретаријату за имовинске и правне послове, због тога
што су поједини власници парцела поднели жалбе на Решење РГЗ Катастра непокретности
број. 952-02-1-13/2017, што је довело до кашњења у реализацији.У току је поступак
решавања по жалбама. Реализација пројекта се очекује у наредној години.

Циљ 1:

Прибављање земљишта за изградњу парка

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

м²

2017

2.000

99.000

0

Назив:Површина земљишта која се набавља у м²
Коментар:
Извор верификације:Уговор о набавци земљишта за
изградњу парка
Образложење одступања од циљне вредности:Поједини
власници парцела су поднели жалбе на решење РГЗ, што
је довело до кашњења у реализацији пројекта. У току је
поступак решавања по жалбама појединих власника
парцела
Пројекат:

1102-1006

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

2017-2018

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву''
функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције
и развој у Управи градске општине Барајево

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђена средства за изградњу капеле на гробљу у Барајеву, нето
површине 43,58 м², односно бруто површине 49,5м². Градња капеле се обавља кроз две
фазе. Прва фаза радова обухвата земљане, зидарске, бетонске, армирачке, тесарске,
покривачке и др.Друга фаза радова обухвата занатске радове у које спадају столарски,
лимарски, керамичарски, молерско – фасадерски, радови на електроинсталацијама и
радови на водоводу и канализацији.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду је завршена прва фаза радова на изградњи капеле на гробљу у
Барајеву. Из буџета Града Београда су одобрена средства за реализацију друге фазе
радова на изградњи капеле. Извођење друге фазе радова на изградњи капеле се очекује
у 2019.години.

Циљ 1:
Показатељи учинка

Изградња капеле на гробљу у Барајеву
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

1

1

Назив:број изграђених капела
Коментар: У извештајном периоду завршена прва
фаза пројекта
Извор верификације:Уговор о извођењу
радова,привремене ситуације извођача
Образложење одступања од циљне вредности:
Средства за реализацију друге фазе обезбеђена
крајем извештајног периода
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Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Назив
Шифра
програмске
програма/програмске
програма
активности/
активности/пројекта
пројекта
ПРОЈЕКАТ ''Накнада
0101
1001
стрелцима у систему
противградне заштите''
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање
0101
1002
невладиних организација''
ПРОЈЕКАТ ''Посете
0101
1003
пољопривредника
сајмовима и изложбама''
УКУПНО:

Усвојен
буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

400.000,00

395.600,00

395.569,62

100,0%

1.600.000,00

1.590.000,00

1.498.000,00

94,2%

300.000,00

300.000,00

144.600,00

48,2%

2.300.000,00

2.285.600,00

2.038.169,62

89,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0101

Пољопривреда и рурални развој

Сектор:

Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице:

Милан Димитријевић

Опис програма:

У оквиру програма пољопривреда и рурални развој обављају се послови који се односе
на:исплату годишње награде стрелцима у систему противградне заштите поводом Дана
општине; спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација
чија је основна делатност пољопривреда;организовање посета пољопривредних
произвођача са територије општине Барајево сајмовима и изложбама са циљем упознавања
пољопривредника са новинама у области пољопривреде.

Образложење спровођења
програма у години
извештавања:

Награђивање стрелаца се врши једном годишње поводом Дана општине, јер општина није у
могућности да другачије награди стрелце за њихово ангажовање, имајући у виду значај
противградне заштите. Пројекат за финансирање пројеката невладиних организација,
подразумева спровођење јавног конкурса са циљем финансирања и суфинансирања
пројеката у области активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне
делатности.Посете пољопривредника сајмовима увек се реализују због велике
заинтересованости пољопривредника са подручја општине Барајево.

функција:

члан Већа

Циљ 1:

Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике
руралног развоја на подручју локалне самоуправе

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

100

100

0

Назив:Реализација годишњег програма развоја
пољопривреде и руралног развоја
Коментар:
Извор верификације:Одлука о усвајању
Образложење одступања од циљне
вредности:Годишњи програм развоја пољопривреде
није усвојен

Пројекат:
Одговорно лице:

0101-1001
Мијушко Тешовић

''Накнада стрелцима у систему противградне заштите''
функција:
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начелник одељења за имовинско - правне,
стамбене и послове пољопривреде

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

2016-2019
Овим пројектом су планирана новчана средства за исплату награда стрелцима
ангажованим на противградним станицама поводом Дана општине. На основу
података о броју стрелаца добијених од Хидрометеоролошког завода Србије и
Радарског центра на Букуљи, лицима ангажованим на противградним станицама се
исплаћују награде поводом дана општине, а у циљу материјалне стимулације и боље
заштите пољопривредних површина. Редовно се врши обилазак противградних
станица у циљу праћења стања и пописа оштећења и недостатака које треба
отклонити.
Противградна заштита је један од важнијих фактора пољопривредне производње.
Само правовременом заштитом се може предупредити штетно дејство града као
временске непогоде на пољопривредне усеве. Из тог разлога је веома важно давати
новчане награде стрелцима у циљу стимулације и награде за уложен труд у заштити
од града.
Материјална стимулација лицима
противградним станицама
Јединица
Базна
Базна
мере
година
вредност

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број стрелаца
Коментар:
Извор верификације:Број склопљених
уговора -подаци РХЗ
Образложење одступања од циљне
вредности:До повећања броја стрелаца
изнад планираног броја је дошло услед
додатног ангажовања стрелаца на
противградним станицама

Пројекат:

0101-1002

Одговорно лице:

Мијушко Тешовић

Време трајања пројекта:

2016-2019

број

2017

8

која

су

ангажована

на

Циљана вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

8

10

''Финансирање невладиних организација''
начелник одељења за имовинско - правне,
функција:
стамбене и послове пољопривреде

Опис пројекта:

Овај пројекат подразумева спровођење јавног конкурса са циљем финансирања и
суфинансирања пројеката у области активности које се односе на подстицање и развој
пољопривредне делатности. Општи циљ јавног конкурса је подршка невладиним
организацијама на територији градске општине Барајево у реализацији пројеката који
доприносе развоју и унапређењу пољопривреде.

Образложење
спровођења пројекта

На јавни конкурс (бр. II-02-401-89/2018 од 26.01.2018. год.) за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области:
активности намењених развоју пољопривреде пристигла су 2 пројекта. Одлука о избору
пројеката је усвојена на седници Већа ГО Барајево, број: 06-10/2018-201 од 20. фебруара
2018. године. Одобрена су средства за финансирање 2 пројекта у укупном износу
1.590.000,00 динара.У извештајном периоду сви програми су успешно реализовани,
средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили одговарајуће
извештаје и пратећу документацију.Удружење пољопривредника, узгајивача стоке и
живине је извршило повраћај неутрошених средстава у износу од 92.000,00 динара.
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Подстицај и развој привредних делатности (пољопривреда) кроз
финансирање пројеката невладиних организација са територије општине
Барајево

Циљ 1:
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр. у
2018.

Назив:Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране општине
Коментар:На конкурс су пријаве доставила
два удружења
Извор верификације:Извештај Комисије за
спровођење јавног конкурса
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног

број

2017

3

3

2

Пројекат:
Одговорно лице:

0101-1003

Пројекат ''Посете пољопривредника сајмовима и изложбама''

Мијушко Тешовић

функција:

Начелник одељења за имовинско - правне,
стамбене и послове пољопривреде

Време трајања пројекта:

2016-2018

Опис пројекта:

У оквиру овог пројекта планирана су средства за организовање посета пољопривредних
произвођача са територије општине Барајево сајмовима и изложбама. Заинтресовани
пољопривредни произвођачи се обавештавају о
датумима посете.
На основу
формираних спискова пољопривредника, ангажују се аутопревозници.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду организоване су две групне једнодневне посете сајмовима
пољопривреде у Новом Саду и Крагујевцу за пољопривредне произвођаче са подручја ГО
Барајево и ученике Средње пољопривредне школе из Барајева. Циљ посете је упознавање
са новинама у пољопривреди почев од новина у области механизације, заштите биља,
расног састава стоке, нових хибрида и сорти. Сајмове је посетило 158 пољопривредних
произвођача и ученика Средње пољопривредне школе из Барајева.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број одлазака
Коментар:Предвиђене су три организоване
посете,а реализоване две
Извор верификације:Спискови
пољопривредника
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број пољопривредника

Организовање групних посета и праћење новина и научних
достигнућа
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

3

3

2

број

2017

250

250

158

Коментар:
Извор верификације:Спискови
пољопривредника
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је испод очекиваног
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Програм 6. Заштита животне средине
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0401

0005

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

22.734.528,00

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8%

22.734.528,00

22.734.528,00

22.692.128,00

99,8%

Управљање комуналним
отпадом
УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:

0401
Заштита животне средине

Одговорно лице:

Саша Савић

Заштита животне средине
функција:

члан Већа

Опис програма:

Градска општина Барајево у складу са надлежностима дефинисаним статутом и актима града
Београда обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на својој
територији. Скупштина Градске општине Барајево је основала ЈКП ''10.Октобар'' чија је
претежна делатност сакупљање и депоновање смећа на локалној територији и његов одвоз на
депонију у Винчу. У циљу обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице
одговорним односом према животној средини, Градска општина Барајево је са 11 општина и
градова учесник изградње Регионалне депоније комуналног отпада ''Каленић'', чијом
изградњом би се постигли стандарди ЕУ у управљању отпадом.

Образложење
спровођења програма у
години извештавања:

Циљана вредност индикатора у 2018. години је 100 % покривеност становништва услугом
прикупљања комуналног отпада , а остварена вредност у извештајном периоду је 100%.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Проценат становништва покривеног
услугом прикупљања комуналног отпада
Коментар:ЈКП ''10.Октобар“ Барајево је у
извештајном периоду успешно обављало своју
комуналну функцију
Извор верификације:Евиденција ЈКП ''10.Октобар''
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од планиране
вредности индикатора
Програмска активност:

0401-0005

Одговорно лице:

Саша Савић

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена вр.
мере
година
вредност
у 2018.
у 2018.

%

2017

100

100

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
функција:
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члан Већа

100

Опис програмске
активности:

Образложење
спровођења програмске
активности

Програмска активност се односи на послове везане за:
- реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП
''10.Октобар'' за изношење смећа за 2018.годину број 3003 од 15.12.2017.године у укупном
износу од 10.800.000,00 динара, који је усвојио Надзорни одбор предузећа 18.12.2017.године
Одлуком бр. 3008. Скупштина ГО Барајево је дала сагласност на програм Решењем бр. 0668/2017-171од 26. децембра 2017. године.
- реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП
''10.Октобар'' Барајево за набавку специјалног возила аутосмећаре - пресе за 2018.годину
број 3001/1 од 15.12.2017.године у укупном износу од 10.000.000,00 динара, који је усвојио
Надзорни одбор предузећа 18.12.2017.године Одлуком бр 3006/1. Скупштина ГО Барајево је
дала сагласност на програм решењем бр. 06-6/2018-183 од 6. фебруара 2018. године.
- реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенције за закуп
пословног простора бр. 3004 од 15.12.2017.године у укупном износу од 1.000.000,00 динара,
који је усвојио Надзорни одбор предузећа 18.12.2017.године Одлуком бр.3010. Скупштина ГО
Барајево је дала сагласност на програм решењем бр. 06-68/2017-173, 26. децембра 2017.
године.
- учешћe у финансирању Регионалног предузећа за управљање отпадом ''Еко – Тамнава'' у
укупном износу од 934.528,00 динара, што представља учешће од 6,4 %.
За реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП
''10.Октобар'' за изношење смећа у извештајном периоду, у складу са утврђеном динамиком,
утрошена су средства у износу од 10.800.000,00 динара. За реализацију Посебног програма
коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП ''10.Октобар'' Барајево за набавку
специјалног возила аутосмећаре - пресе за 2018.годину утрошена су средства у износу од
9.957.600,00 динара.
За реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенције за закуп
пословног простора,у складу са утврђеном динамиком, утрошена су средства у износу од
1.000.000,00 динара.
У извештајном периоду ГО Барајево је у складу са динамиком утврђеном Планом пословања
Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о извршила пренос средстава у
укупном износу од 934.528,00 динара.

Циљ 1:

Изградња регионалне депоније Каленић

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

Назив:% учешћа у финансирању Регионалног
центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава''
д.о.о
Коментар:Средства су трансферисана у складу са
динамиком у кварталним износима
Извор верификације:План пословања Регионалног
центра за управљање отпадом ''Еко Тамнава''
д.о.о
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања у односу на
циљну вредност

%

2017

6,4

6,4

6,4

Циљ 2:
Показатељи учинка

Одрживо управљање комуналним отпадом
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

21.590.000,00

21.800.000,00

21.757.600,00

Назив:Висина буџетских средстава за субвенције
Коментар:Средства су трансферисана у складу са
динамиком утврђеним програмима коришћења
субвенција
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Извор верификације:Посебан Програм ЈКП
''10.Октобар'' за субвенције за смеће, Посебан
програм коришћења буџетске помоћи –
субвенције за закуп пословног простора, Програм
коришћења буџетске помоћи – капиталних
субвенција за набавку специјалног возила
аутосмећаре пресе
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програ
ма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0701

0002

0701

1001

0701

1002

Назив програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста
на Барајевској реци''
ПРОЈЕКАТ ''Унапређење
безбедности саобраћаја на
територији ГО Барајево''
УКУПНО:

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет за
2018.

101.569.887,88

143.067.546,05

99.245.958,21

69,4%

130.000,00

97.570,00

97.570,00

100,0%

3.000.000,00

2.946.855,25

98,2%

146.165.116,05

102.290.383,46

70,0%

101.699.887,88

Извршење у
2018.

Проценат
извршењ
ау
односу на
текући
буџет

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0701

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор:

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице:

Милан Димитријевић

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови који се односе на: изградњу, уређење и
одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Барајево ( путеви у насељима,
сеоски путеви, пољски путеви и остали некатегорисани путеви); периодично
одржавањe и поправкa некатегорисаних путева на територији ГО Барајево;
реализације дела годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016.годину, за подручје
градске општине Барајево;радове на
завршетку моста на Барајевској реци;
реализацију програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја
за 2017.годину.

функција:
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члан Већа

Образложење спровођења
програма у години
извештавања:

Циљ 1:

У извештајном периоду ЈКП ''10.Октобар'' Барајево је изводило радове у складу са
Програмом уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији Градске
општине Барајево у 2018. години.По овом програму изведени су радови на одржавању
некатегорисаних путева у дужини од 5,9 км.
У извештајном периоду изведени су радови на периодичном одржавању и поправци
некатегорисаних путева на територији ГО Барајево у дужини од 6,59 км. Радови на
асфалтирању некатегорисаних путева Барајево 2018 у дужини од 8,52 км нису
реализовани у потпуности, јер је рок за извођење радова продужен због неповољних
временских услова. Очекује се завршетак радова у наредном извештајном периоду. У
циљу реализације дела годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016.годину, за подручје
градске општине Барајево изведени су радови на уређењу атарског пута МекотеБаташина (Барајево-Рипањ) у дужини од 650 м. У извештајном периоду реализован је
програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја за
2017.годину.

Одржавање квалитететне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање

Показатељи учинка

Јединиц
а мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остваре
на вр. у
2018.

број

2017

13

13

13,14

Назив:Број километара санираних и реконструисаних
путева
Коментар:/
Извор верификације:Грађевински дневник,привремене
ситуације извођача
Образложење одступања од циљне вредности:Радови на
асфалтирању некатегорисаних путева Барајево 2018 у
дужини од 8,52 км нису реализовани у потпуности, јер је рок
за извођење радова продужен због неповољних временских
услова

Програмска активност:

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Опис програмске
активности:

Програмска активност обухвата послове који се односе на: изградњу, уређење и одржавање
некатегорисаних путева на територији ГО Барајево ( путеви у насељима, сеоски путеви, пољски
путеви и остали некатегорисани путеви). ЈКП ''10.октобар'' Барајево је задужено за извођење
радова на одржавању – поправци сеоских, пољских и осталих некатегорисаних путева на
територији ГО Барајево у складу са Програмом уређења и одржавања некатегорисаних путева на
територији Градске општине Барајево у 2018. години (земљани и други радови на крчењу,
рашчишћавању и планирању у оквиру постојећих профила путева, израда цевастих пропуста,
ископ канала за одводњавање путног појаса, санација мањих клизишта, набавка, превоз и
уградња камена).
У извештајном периоду планирани су и радови на:
- периодичном одржавању и поправци (асфалтирање) некатегорисаних путева на територији ГО
Барајево у дужини од 3,290 км.
-на периодичном одржавању (асфалтирање) некатегорисаних путева на територији ГО Барајево
у дужини од 3,3 км.
-на периодичном одржавању (асфалтирању) некатегорисаних путева Барајево 2018 у дужини од
8,52км
- на уређењу атарског пута Мекоте-Баташина (Барајево-Рипањ) на основу годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за
2016.годину, за подручје градске општине Барајево у дужини од 650 м, ширине 6 м.

функција:Начелница одељења за планирање инвестиције и развој
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Образложење
спровођења
програмске
активности

У извештајном периоду извршени су радови на одржавању – поправци сеоских, пољских и
осталих некатегорисаних путева на територији ГО Бараејво у складу са Програмом уређења и
одржавања некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево у 2018. години. По
овом програму изведени су радови на одржавању некатегорисаних путева у дужини од 5,9 км.
- Закључен уговор са извођачем радова Шумадија пут ДОО, Београд VIII-02 број 404-121-8/2017
од 04.01.2018. године. У току извештајног периода, радови који су предмет овог уговора су
реализовани у потпуности у вредности од 17.386.920,00 динара са ПДВ-ом и у дужини од 3,29
км.
- Закључен уговор Периодично одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Барајево
са извођачем радова Шумадија пут ДОО, Београд VIII-02 Број 404-161-8/2018 од 12.02.2018.
године. У току извештајног периода, радови који су предмет овог уговора су реаализовани у
потпуности у вредности од 22.934.754,00 динара са ПДВ-ом и у дужини од 3,3 км.
- Закључен уговор са извођачем радова Шумадија пут ДОО, Београд VIII-02 број 404-136-7/2017
од 05.10.2018. године. У току извештајног периода нису изведени сви радови који су предмет
овог уговора, јер је дошло до продужења рока за извођење радова услед неповољних
временских услова. Планиранo је асфалтирање некатегорисаних путева у дужини од 8,52 км,
вредност
уговорених
радова
износи
69.825.360,00
динара
са
ПДВ-ом.
-Покренут отворен поступак јавне набавке VIII-02 број 404-122-1/2017 од 28.11.2017. године,
закључен уговор са извођачем радова ПД Цевас ЦО ДОО, Лазаревац VIII-02 број 404-122-8/2017
од 30.01.2018. године. У току извештајног периода, радови који су предмет овог уговора су
реализовани у потпуности у вредности од 2.028.420,00 динара са ПДВ-ом и у дужини од 650 м.

Циљ 1:

Унапређење путне инфраструктуре у општини

Показатељи учинка
Назив:Број километара санираних атарских и
некатегорисаних путева
Коментар:
Извор верификације:Уговори,Грађевински
дневници,привремене ситуације извођача
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног.
Назив:Број километара некатегорисаних и атарских
путева на којима је извршено уклањање шибља и
растиња у путном појасу
Коментар:
Извор верификације:Уговори,Грађевински
дневници,привремене ситуације извођача
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је испод очекиване.

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

километар

2017

13

13

13,14

километар

2017

13

13

1,15

Одржавање квалитететне путне мреже кроз реконструкцију и редовно
одржавање асфалтног покривача
Циљана
Јединица
Базна
Базна
Остварена
Показатељи учинка
вр. у
мере
година
вредност
вр. у 2018.
2018.
Назив:Број километара санираних и/или
реконструисаних путева
Коментар:
километар
2017
3,29
18
7,24
Извор верификације:Уговори,Грађевински
дневници,привремене ситуације извођача
Циљ 2:
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Образложење одступања од циљне вредности:
Достизање циљне вредности
онемогућено је због
неповољних временских услова, услед чега је
продужен рок за завршетак радова на периодичном
одржавању (асфалтирању) некатегорисаних путева
Барајево 2018 у дужини од 8,52км .

Пројекат:

0701-1001

Одговорно лице:

функција:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Образложење
спровођења пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци''
Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој

2017-2018
Пројекат обухвата
решење прилаза – навоза за мост са уклапањем пешачких и
бициклистичких стаза са обе стране моста, уклапање пута дуж Барајевске реке и решавање
одводњавања, односно кишног колектора атмосферских вода у зони моста до реципијента Барајевске реке. У 2017.години је било предвиђено да се пројекат заврши кроз извођење
радова на II, III, IV i V фази.
Изведени радови су у складу са динамиком реализације и средства су утрошена у 2017.
години. У извештајном периоду извршено је плаћање по основу пореза на додату вредност,
као преузета обавеза из претходне године.

Унапређење путне инфраструктуре у општини
Показатељи учинка

Назив:Проценат изграђености
Коментар:Пројекат је у целости реализован
Извор верификације:Уговор о извођењу
радова,привремене ситуације извођача
Образложење одступања од циљне вредности:Није
било одступања у односу на план

ројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

0701-1002
Драгана Савић

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

100

100

100

ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО
Барајево''
функција:

Самостални саветник у Одељењу за
урбанизам,комуналне и грађевинске послове

2017-2019
У оквиру овог пројекта планиранa су средства за реализацију програма коришћења
средстава за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за
2017.годину. У оквиру пројекта су планиране следеће активности :
- подршка имплементацији најбољих програма НВО из области безбедности саобраћаја
- набавка дечијих ауто седишта
- едукација (превентивно промотивне активности из области саобраћаја)
- подршка имплементацији најбољих програма из области унапређења саобраћајног
образовања и васпитања деце узраста основне школе на територији ГО Барајево
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Образложење
спровођења пројекта

Веће Градске општине Барајево је 04.маја 2018.године донело Одлуку о расписивању јавног
конкурса за финансирање најбољих програма и пројеката удружења грађана из области
безбедности саобраћаја бр. 06-20/2018-221. Јавни конкурс за доделу наменски добијених
средстава објављен је у (''Сл.листу Града Београда'', бр. 35/2018). Спроведеним конкурсом за
финансирање најбољих програма и пројеката удружења грађана из области безбедности
додељена су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара за пројекте 3 удружења
грађана. У извештајном периоду сви пројекти су успешно реализовани, средства су утрошена
наменски и сва удружења су доставила одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
Веће Градске општине Барајево је 04.маја 2018.године донело Одлуку о расписивању јавног
конкурса за финансирање најбољих програма из области унапређења саобраћајног
образовања и васпитања деце узраста основне школе бр. 06-20/2018-220. Јавни конкурс за
доделу наменски добијених средстава објављен је у (''Сл.листу Града Београда'', бр.
35/2018). Спроведеним конкурсом за финансирање најбољих програма из области
унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце узраста основне школе додељена
су средства у износу од 399.900,00 динара за пројекте 2 основне школе. У извештајном
периоду сви пројекти су успешно реализовани, средства су утрошена наменски, а школе су
доставиле одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
Програмом Комисије за координацију безбедности саобраћаја предвиђене су превентивнопромотивне активности из области безбедности саобраћаја,чији циљ је набавка дечијих
ауто седишта. Након спроведеног поступка извршена је набавка 105 седишта за децу. Веће
Градске општине Барајево је расписало јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта за
децу старости до 1 године, децу од 1 до 3 године и децу старију од 3 године.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број деце учесника едукације
Коментар:
Извор верификације:Извештај о реализацији
пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је изнад очекиване

Спровођење превентивних и заштитних програма из области
безбедности саобраћаја у циљу спасавања живота деце предшколског
и школског узраста
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. у
Остварена
мере
година
вредност
2018.
вр. у 2018.

број

2017

1.000

1.000

1.016

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2001

0001

Усвојен
буџет за
2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

3.000.000,00

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6%

3.000.000,00

3.000.000,00

1.698.957,00

56,6%

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања и
образовања
УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:

2001
Образовање

Одговорно лице:

Драган Радојичић

Предшколско васпитање и образовање
функција:
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члан Већа

Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години
извештавања:

У складу са надлежностима дефинисаним статутом Градска општине Барајево прати стање
и стара се о одржавању дечијих вртића (осим капиталног одржавања).
У извештајном периоду Предшколској установи ''Полетарац'' су трансферисана средства за
одржавање објеката и опреме у циљу стварања услова за несметано функционисање
предшколских установа.

Циљ 1:

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

број

2017

650

650

655

Назив:Број деце који је уписан у
предшколске установе
Коментар:По извештају директора установе
Извор верификације:Извештај о
предшколском васпитању и образовању
Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног
Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске
активности:
Образложење
спровођења
програмске
активности

2001-0001
Мирјана Јаковљевић

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања
функција:

начелница Одељења за привреду и друштвене
делатности

У оквиру програмске активности планирана су средства за текуће поправке и одржавање
вртића.
У извештајном периоду су пренета средства Предшколској установи ''Полетарац'' у укупном
износу од 1.698.957,00 динара. Изведени су радови на 5 објекта у вредности од 1.128.707,40
динара и извршене су поправке опреме у износу од 570.249,60 динара.

Циљ 1:
Показатељи учинка

Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

4

5

5

Назив:Број објеката предшколских установа на
којима ће се вршити радови
Коментар:Средства се преносе на основу
захтева који садржи копију комплетне
докуметације
Извор верификације:Извештај о предшколском
васпитању и образовању Одељења за
привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Биланс извршења финансијског плана корисника:
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Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2002

0001

2002

1006

2002

1008

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за
ђаке прваке''

2002

1009

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање
ученика''

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање
основних школа
ПРОЈЕКАТ ''Набавка
књига за одличне
ученике и школску
библиотеку''

УКУПНО:

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

20.800.000,00

21.700.000,00

19.737.410,80

91,0%

350.000,00

350.000,00

349.944,50

100,0%

300.000,00

213.003,00

213.002,79

100,0%

359.870,00

359.869,99

100,0%

22.622.873,00

20.660.228,08

91,3%

21.450.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење
спровођења програма
у години
извештавања:

Циљ 1:
Показатељи учинка

2002
Образовање
Драган Радојичић

Основно образовање и васпитање
функција:

члан Већа

Градска општина Барајево у оквиру својих надлежности дефинисаних статутом стара се о
одржавању (осим капиталног) објеката основних школа, организује превоз, смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе и
организује послове који се односе на превоз ученика основних школа на удаљености већој од
4км од школе.
У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' су по спроведеном поступку јавне набавке, а на
основу закљученог уговора са СП ''Ласта'' а.д пренета средства у укупном износу од 5.499.615,00
динара за покриће трошкова превоза ученика на удаљености већој од 4 км.
У извештајном периоду основним школама са територије Градске општине Барајево пренета су
средства у износу од 12.341.478,56 динара за извођење радова на текућем одржавању објеката.
У извештајном периоду за покриће трошкова исхране и смештаја ученика утрошена су средства
у укупном износу од 986.867,24 динара за укупно 7 ученика.
У извештајном периоду за покриће трошкова превоза деце и ученика са сметњама у развоју
утрошена су средства у износу од 909.450,00 динара (на основу захтева родитеља финансирана
је 1 месечна маркица за пратиоца детета са сметњама у развоју у износу 19.450,00 динара и
ауто-такси превоз једног детета са посебним потребама у износу од 890.000,00 динара).
У оквиру програма планирана су средства за реализацију пројекта за набавку књига за
награђивање одличних ученика основних школа и опремање школских библиотека. Укупан број
награђених ученика у извештајном периоду је 744. Такође, школама су пренета средства за
набавку књига за опремање школских библиотека у износу од 92.538,00 динара.
У оквиру програма планирана су средства за набавку поклон пакета за ђаке прваке. У
извештајном периоду 213 ђака првака добило је поклон пакет. У оквиру програма планирана су
средства за награђивање ђака генерације и ученика носилаца дипломе "Вук Караџић" у
основним школама.Награђено је укупно 23 ученика.

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Јединица
мере

63

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

Назив:Обухват деце основним образовањем
(разложено према полу)
Коментар:У 2 матичне школе и подручним
одељењима школује се 1920 деце
Извор верификације:Извештај о образовању
Одељења за привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

број

2017

2.050

2.050

1920 деце
(911
девојчица,
1009 дечака)

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих
група

Циљ 2:
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

14

14

54

Назив:Број деце са сметњама у развоју на
територији ГО Барајево која похађају основну
школу
Коментар:По извештају директора школа
Извор верификације:Извештај о образовању
Одељења за привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у изнад очекиваног
Програмска активност:
Одговорно лице:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних
школа

2002-0001
Мирјана Јаковљевић

функција:

начелница Одељења за привреду и
друштвене делатности

Опис програмске активности:

Градска општина у складу са својим надлежностима дефинисаних Статутом се стара о
одржавању (осим капиталног) основних школа, финансира превоз ученика основних
школа на удаљености већој од 4км, организује превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју, без озира на удаљеност места становања од школе.

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' су по спроведеном поступку јавне
набавке, а на основу закљученог уговора са СП ''Ласта'' а.д пренета средства у
укупном износу од 5.499.615,00 динара за покриће трошкова превоза ученика на
удаљености већој од 4 км.
У извештајном периоду основним школама са територије Градске општине Барајева
пренета су средства у износу од 12.341.478,56 динара за извођење радова на текућем
одржавању објеката. Изведени су радови на шест објеката.
У извештајном периоду за покриће трошкова исхране и смештаја ученика утрошена
су средства у укупном износу од 986.867,24 динара за укупно 8 ученика.
У извештајном периоду за покриће трошкова превоза деце и ученика са сметњама у
развоју утрошена су средства у износу од 909.450,00 динара (на основу захтева
родитеља финансирана је 1 месечна маркица за пратиоца детета са сметњама у
развоју у износу 19.450,00 динара и ауто-такси превоз једног детета са посебним
потребама у износу од 890.000,00 динара).

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:број школских објеката на којима
ће се вршити радови

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у
основним школама
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр.
Остварена вр.
мере
година
вредност
у 2018.
у 2018.
број

2017

64

7

8

6

Коментар:Испуњавање обавеза у складу са
статутом
Извор верификације:Извештај о
образовању Одељења за привреду и
друштвене делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног
Циљ 2:

Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка
Назив:Број деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз у односу на
укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са
статутом
Извор верификације:Уговор о
организованом превозу ученика
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног
Назив:Број деце са сметњама у развоју
смештених у васпитно образовне установе
за децу ометену у развоју
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са
статутом
Извор верификације:Уговори о смештају
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног
Назив:Број деце која користе услуге
исхране
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са
статутом
Извор верификације:Број закључених
уговора са корисницима услуга
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног

Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

број

2017

165

165

165

број

2017

4

4

2

број

2017

6

7

6

2002-1006

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике и школску
библиотеку''
функција:

Мирјана Јаковљевић

Начелница одељења за привреду и
друштвене делатности

2016-2018
Пројектом је предвиђена набавка књига за награђивање одличних ученика основних
школа и опремање школских библиотека. Школе подносе писмени захтев за пренос
средстава у коме наводе и број ученика за које се набављају књиге. Пројекат се реализује
сваке године у периоду мај – јун.
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Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' пренета су средства у износу од 79.866,00
динара за награђивање 174 ученика. ОШ ''Кнез Сима Марковић'' пренета су средства у
износу од 221.578,50 динара за награђивање 570 ученика. Укупан број награђених ученика
у извештајном периоду је 744. Такође, школама су пренета средства за набавку књига за
опремање школских библиотека у износу од 92.538,00 динара.

Циљ 1:

Мотивација ученика за постизање бољег успеха у школи

Показатељи учинка
Назив:Број деце са одличним успехом у основној
школи
Коментар:Средства се преносе школама по основу
писменог захтева који садржи копију комплетне
докуметације
Извор верификације:Спискови одличних ученика

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

930

930

744

Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног
Циљ 2:

Квантитативан и квалитативан приступ школској литератури

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

570

570

570

Назив:Укупан број корисника школске
литературе
Коментар:Средства се преносе школама по основу
писменог захтева који садржи копију комплетне
докуметације
Извор верификације:Евиденција школе о броју
корисника
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног
Пројекат:

2002-1008

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

Одговорно лице:

Мирјана Јаковљевић

Време трајања пројекта:

2018-2020

функција:

Начелница одељења за привреду и
друштвене делатности

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена набавка поклон пакета за ђаке прваке основних школа са
територије Градске општине Барајево, као добродошлица новој генерацији ученика.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду су школама пренета средства за набавку поклон пакета за 213
ђака првака. ОШ ''Кнез Сима Марковић'' су пренета средства за набавку 150 поклон
пакета, док су ОШ ''Павле Поповић'' пренета средства за набавку 63 поклон пакета.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број ђака првака којима су уручени поклон
пакети
Коментар:Средства се преносе школама по основу
писменог захтева који садржи копију комплетне
докуметације

Подршка ђацима приликом поласка у школу
Јединица
мере

Базна
година

број

2017

66

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

250

213

Извор верификације:Извештај о урученим поклон
пакетима
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног
Пројекат:

2002-1009

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''
функција:

Мирјана Јаковљевић

начелница Одељења за привреду и
друштвене делатности

2018-2020

Опис пројекта:

У оквиру пројекта су планирана средства за награђивање ученика основних школа
носиоце признања „ученик генерације” и „Вукова диплома” који похађају
основне школе које имају седиште на подручју Градске општине Барајево.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду су у складу са Одлуком о награђивању ученика из буџета
Градске општине Барајево награђена 23 ученика (21 носиолац признања ''Вук
Караџић'' и 2 ђака носиоца признања ''ђак генерације'').

Циљ 1:

Подстицај деце за постизање што бољих резултата

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

број

2017

Назив:Број награђених ученика
Коментар:По информацијама од директора школа
Извор верификације:Списак школа о ученицима
носиоцима дипломе "Вук Караџић" и ђацима
генерације и Одлука о награђивању ученика из буџета
ГО Барајево
Образложење одступања од циљне вредности:Није
било одступања од циљне вредности индикатора

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

23

23

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

Програм 11. Социјална и дечја заштита
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0901

0001

0901

0003

0901

1002

0901

1003

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

1.600.000,00

2.823.389,00

2.795.189,00

99,0%

4.500.000,00

5.924.307,00

5.924.307,00

100,0%

2.750.000,00

2.750.000,00

0,0%

5.500.000,00

5.500.000,00

0,0%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и други
облици помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Дневне услуге у заједници
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање
услова становања породица
избеглица на територији ГО
Барајево,кроз набавку
грађевинског материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање
услова становања породица
интерно расељених лица на
територији ГО Барајево,кроз
набавку грађевинског
материјала''
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0901

1005

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање
услова становања породица
избеглица на територији ГО
Барајево куповином сеоске
куће са окућницом и
набавком грађевинског
материјала''
УКУПНО:

14.350.000,00

2.800.000,00

2.796.618,00

99,9%

19.797.696,00

11.516.114,00

58,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење
спровођења програма у
години извештавања:

0901
Социјална и дечја заштита
Социјална заштита
Ненад Савић
функција:
члан Већа
У оквиру програма планирана су средства за исплату једнократних помоћи оболелима од
тешких и ретких болести, за исплату једнократних помоћи за превазилажење тешке
материјалне ситуације и покриће трошкова сахране избеглих и интерно расељених лица.
Такође планирана су средства за реализацију три пројекта чији је основни циљ побољшавање
услова становања породица избеглих и интерно расељених лица кроз набавку грађевинског
материјала и куповином грађевинског материјала.
У извештајном периоду једнократне помоћи је добило укупно 219 лица (186 лица по основу
ретких и тешких болести и 33 лица по Решењима Комесаријата за избеглице и миграције). У
целости је реализован један пројекат за побољшање услова становања породица избеглица на
територији ГО Барајево куповином сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског
материјала, након кога ће 2 породице бити стамбено збринуте. Реализација 2 пројекта, чије је
предмет набавка грађевинског материјала за укупно 15 породица избеглих и интерно
расељених лица, очекује се у 2019.години.

Циљ 1:
Показатељи учинка

Развој услуга социјалне заштите којима се доприноси унапређењу
положаја грађана који припадају угроженим групама
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

број

2017

2

2

2

број

2017

110

115

219

Назив:Број мера материјалне подршке
грађанима предвиђених Одлуком о
социјалној заштити % (или номинални
износ) буџетских издвајања за мере
материјалне подршке грађанима
Коментар:
Извор верификације:Записници са седница
Комисије
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Назив:Број грађана/ки корисника мера
материјалне подршке обезбеђених
средствимa локалног буџета
Коментар:
Извор верификације:Записници са седница
Комисије
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима
планираног
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Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске
активности:

Образложење
спровођења
програмске активности

Циљ 1:

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

Ненад
функција:
члан Већа
Савић
У оквиру програмске активности планирана су средства за исплату једнократних помоћи
оболелима од тешких и ретких болести. Комисија формирана од стране Председника општине
одлучује о распоређивању средстава за лица оболела од ретких и тешких болести, која имају
пребивалиште на територији ГО Барајево. Оболела лица подносе Комисији своје основне
податке и медицинску документацију, након чега трочлана Комисија разматра захтеве и на
основу тежине и степена обољења доноси одлуку о одобравању средстава за лечење, набавку
лекова и помагала. Захтеви лица која не испуњава медицинске критеријуме тешке и ретке
болести се одбија, о чему такође одлучује Комисија. Такође у оквиру ове програмске
активности планирана су средства за исплату помоћи избеглим и интерно расељеним лицима
по Решењима Комесаријата за избеглице и миграције.
У извештајном периоду одржано је 14 седница Комисије за ретке и тешке болести, одобрено је
укупно 234 захтева, а 186 лица је добило једнократну помоћ. Такође исплаћене су једнократне
помоћи за 33 избеглих и интерно расељених лица по Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције .
Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно
осетљивим социјаним групама

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

110

115

219

Назив:Број корисника помоћи
Коментар:
Извор верификације:Записници са седница
Комисије
Образложење одступања од циљне
вредности:У извештајном периоду је
остварена вредност овог индикатора изнад
очекиванe
Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници

начелница
Одељења за привреду и
друштвене делатности Управе градске општине
Барајево
У оквиру програмске активности планирана су средства за спровођење јавног конкурса
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења. На
основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или
недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења финансирају се
програми и пројекти из области : социјална заштита, борачко-инвалидска заштита,
заштита лица са инвалидитетом, друштвена брига о деци,помоћ старима,заштита и
унапређење положаја Рома и Ромкиња, заштита и промовисање људских и мањинских
права, хуманитарни програми и други програми у којима удружењa искључиво и
непосредно следе јавне потребе.
Мирјана Јаковљевић

функција:
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Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду расписана су 4 конкурса у оквиру Програма 11 Социјална и
дечија заштита , ПА Дневне услуге у заједници.
-Jавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују социјално- хуманитарна
удружења у 2018. години (II-02-401-88/2018, од 24.01.2018. год.) На Конкурс су
пристигла 4 пројекта. На седници одржаној 20.02.2018.године, Веће ГО Барајево је
донело Одлуку о избору пројекта за финансирање из буџета ГО Барајево у 2018.години
(06-10/2018-200). Потписана су 4 уговора о финансирању пројеката на укупан износ од
751.027,00 динара. Пројекти су реализовани у марту 2018.године.
-Jавни конкурс за финансирање пројеката пензионерских удружења ( II-02-401-15/2018
од 20.02.2018. год.) На конкурс је пристигло 5 пројеката. Веће је на образложени
предлог Комисије одобрило финансирање 3 пројекта (06-10/2018-199) у укупном
износу од 1.975.000,00 динара.
-Jавни конкурс за финансирање пројеката пензионерских удружења ( II-02-18-401- 304
/2018 од 20.03. 2018. год.). На конкурс су пристигла 3 пројекта. Веће је на образложени
предлог Комисије својом Одлуком ( 06-20/2018-222) одобрило финансирање 3 пројекта
у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
-Jaвни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области:
дневне услуге у заједници (06-12/2018-207 од 19. марта 2018. године).Пристигло је 7
пројеката. Веће је својом Одлуком број 06-20/2018-223 одобрило финансирање 7
пројеката у укупном износу од 2.198.280,00 дин.

Циљ 1:

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка
Назив:Број удружења / хуманитарних
организација које добијају средства из
буџета града/општине
Коментар:Реализована су 4 конкурса на
које је пристигло 19 програма( одобрено
17)
Извор верификације:Извештај Комисије за
спровођење јавног конкурса,Извештај
Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:У извештајном периоду је
остварена вредност овог индикатора у
односу на циљану вредност изнад
очекиваног

Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Јединица
мере

Базна
година

број

2017

0901-1002
Богдан Маринковић
2017-2019

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

13

17

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица
избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку
грађевинског материјала''
функција:
млађи саветник

У оквиру пројекта планирана је набавка грађевинског материјала за избеглице које
живе на територији ГО Барајево, а немају решено стамбено питање. Услов за добијање
помоћи у грађевинском материјалу је да подносилац захтева поседује објекат који није
услован за становање. Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 5 породица
избеглица које имају пребивалиште на територији ГО Барајево.
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Образложење спровођења
пројекта

Комисија за реализацију пројекта је обавила све техничке ствари око спровођења
пројекта. Рокови реализације самог пројекта су прекорачени из разлога што тражени
подаци за доношење одлуке и Коначне листе нису достављени на време од стране
Пореске управе, Републичког геодетског завода и Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије, a који су били неопходни за даљи рад. Након достављања
потребних података за проверу, Комисија је донела Коначну листу корисника са редом
првенства. Комисија је припремила спецификације грађевинског материјала за 5
породица.Због кашњења у достављању података, дошло је до кашњења у расписивању
тендера, одлука о избору понуђача није донета у 2018.години.Све то је имало за
последицу одступање извршења средстава опредељених у оквиру овог пројекта у
односу на план. Набавка и испорука грађевинског материјала породицама избеглица је
одложена за наредну годину.

Циљ 1:

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

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

5

5

0

Назив:број породица којима се додељује
грађевински материјал
Коментар:реализација пројекта се очекује у
2019.години
Извор верификације:Извештај о реализацији
пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности: Због кашњења у достављању
података, дошло је до кашњења у
расписивању тендера за набавку
грађевинског материјала, а реализација
пројекта је одложена за 2019.годину

Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица
интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз
набавку грађевинског материјала''
функција:
млађи саветник

0901-1003

Богдан Маринковић
2017-2018
У оквиру пројекта су планирана средства за набавку грађевинског материјала за
породице интерно расељених лица која живе на територији ГО Барајево, а немају
решено стамбено питање. Услов за добијање помоћи у грађевинском материјалу је да
подносилац захтева поседује објекат који није услован за становање. Овим пројектом
стамбено ће бити обазбеђено 10 породица интерно расељених лица које имају
пребивалиште на територији ГО Барајево.
Комисија за реализацију пројекта је обавила све техничке ствари око спровођења
пројекта. Рокови реализације самог пројекта су прекорачени из разлога што тражени
подаци за доношење одлуке и Коначне листе нису достављени на време од стране
Пореске управе, Републичког геодетског завода и Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије, који су били неопходни за даљи рад. Након достављања
потребних података за проверу, Комисија је донела Коначну листу корисника са редом
првенства. Комисија је припремила спецификације грађевинског материјала за 10
породица. Због кашњења у достављању података, дошло је до кашњења у
расписивању тендера, одлука о избору понуђача није донета у 2018.години. Све то је
имало за последицу одступање извршења средстава опредељених у оквиру овог
пројекта у односу на план. Набавка и испорука грађевинског материјала породицама
интерно расељених лица је одложена за наредну годину.
Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу
кућа или која поседују неусловну кућу погодну за адаптацију
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Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

10

10

0

Назив:број породица којима се додељује
грађевински материјал
Коментар:реализација пројекта се очекује у
2019.години
Извор верификације:Извештај о
реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности: Због кашњења у достављању
података, дошло је до кашњења у
расписивању тендера за набавку
грађевинског материјала, а реализација
пројекта је одложена за 2019.годину

Пројекат:

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања породица
избеглица на територији ГО Барајево куповином сеоске куће са
окућницом и набавком грађевинског материјала''
функција:
млађи саветник

0901-1005

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Богдан Маринковић
2018

Опис пројекта:

У оквиру овог пројекта планирана су средства за решавање стамбених проблема породица
избеглица која имају пребивалиште на територији ГО Барајево, куповином сеоских кућа са
окућницом и набавком грађевинског материјала.Овим пројектом стамбено ће бити
обазбеђено 2 породице избеглица које имају пребивалиште на територији ГО Барајево.

Образложење
спровођења пројекта

Комисија за реализацију пројекта је утврдила предлог листе породица избеглица које
испуњавају услове за куповину сеоских кућа са окућницом. Након истека рока за жалбу
Комисија је донела коначну листу корисника са редом првенства пролаза. На основу коначне
листе усвојена је Одлука о корисницима за доделу помоћи, на основу које су потписани
уговори са корисницима. Пројекат је реализован у децембру 2018.године у потпуности, чиме
су решени проблеми за две породице избеглица које имају пребивалиште на територији
општине Барајево.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Обезбеђивање подршке
интеграције избеглих лица која не
поседују стамбени објекат
Коментар:пројекат реализован у целости у
извештајном периоду
Извор верификације:Извештај о
реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора

Обезбеђивање подршке интеграције избеглих лица која не поседују
стамбени објекат
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. у
Остварена вр. у
мере
година
вредност
2018.
2018.

број

2017

2

Програм 13. Развој културе и информисања
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

72

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

2

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

1201

0001

1201

0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних
установа културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
УКУПНО:

26.004.635,00

28.004.635,00

24.349.699,34

86,9%

3.000.000,00

3.000.000,00

2.996.654,00

99,9%

29.004.635,00

31.004.635,00

27.346.353,34

88,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1201

Развој културе и информисања

Сектор:

Култура,комуникације и медији

Одговорно лице:

Драган Радојичић

функција:

члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма се обављају послови који се односе на стварање услова за функционисање
локалних установа културе и подстицање програма или пројеката од јавног интереса која
реализују удружења у 2018. години у области културе.

Образложење
спровођења програма
у години
извештавања:

Увођењем нових програмских садржаја у програмску шему Центра за културу ''Барајево'',
анимирана је млађа популација (деца предшколског и школског узраста) кроз креативне
радионице, радионице ликовног, музичког и уметничког карактера.Промоцијом школе глуме
''Бард'' и школе хорског певања ''Јуниор сербски православни појци'' при Центру за културу
''Барајево'' успели смо да повећамо учешће деце школског узраста. Месечно, у сезони, гостује
по једна позоришна представа са професионалне сцене, као и музички ансамбли. Избор
позоришних комада и музичких садржаја базира се на техничким могућностима реализације, на
естетским критеријумима,атрактивности и популарности за ширу публику;као и на мисији
Установе да промовише и подржи младе и успешне суграђане на почетку професионалне
каријере.

Циљ 1:

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

4

5

9

Назив:Број реализованих програма на 1000 становника који
доприносе остваривању општег интереса у култури
Коментар:На месечном нивоу успешно је реализовано 9
планираних програмских садржаја који умногоме доприносе
унапређењу
културног
живота
у
Барајеву.Саме
манифестације су прилагођене свим старосним добима, што
показује и количник посећености истих. План је базиран на
раду са децом и омладином, организацији бројних и
филмских
и
позоришних
премијера,
књижевних
вечери,трибина и округлих столова.Нису изостале ни
традиционалне музичке манифестације које умногоме
доприносе повећању броја посетилаца.
Извор верификације:Извештаји о реализацији програма
Образложење одступања од циљне вредности:Због лоших
временских услова Центар за културу ''Барајево'' није био у
могућности да реализује неколико програма на отвореном,
што је довело до одступања од циљне вредности.
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Назив:Број посетилаца програма који доприносе
остваривању општег интереса у култури који су одржани на
1000 становника
Коментар:У
извештајном
периоду
дошло
је
до
приближавања
постављеној
циљној
вредности
индикатора.Повећањем броја програма, знатно је повећан
број посетилаца. Повећању броја посетилаца допринели су
богати програмски садржаји, а публика која је постала наш
истински пратилац, изискује још квалитетнијих и
садржајнијих програма.
Извор верификације:Извештаји о реализацији програма
Образложење одступања од циљне вредности:До одступања
од циљне вредности индикатора дошло је због немогућности
реализације одређеног броја програма на отвореном током
летњег периода, што је самим тим довело до смањења броја
посетилаца у односу на циљну вредност.
Програмска активност:
Одговорно лице:

1201-0001
Јасмина Прица

број

2017

800

1000

900

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа
културе
В.Д директора Центра за културу
функција:
''Барајево''

Опис програмске
активности:

Програмска активност односи се на функционисање установе Центар за културу
''Барајево''.Центар за културу ''Барајево'' је у 2018.години реализовао 113 програма.
Организована су бројна књижевна дружења, промоције књига, ликовне колоније за децу
и одрасле,радионице са школском и предшколском децом, као и креативне радионице
за децу ометену у развоју. Пројекцијом филмских хитова и премијерама бројних
позоришних представа створена је публика за чије се пројекције сада тражи карта више.
Пригодном тематиком обележени су значајни датуми српске историје. ''Барајевско лето''
на отвореном богато је бројним културно-забавним и музичким манифестацијама које су
већ постале препознатљиве на културној мапи Барајева. Сарадња са школама и
предшколском установом умногоме употпуњује и обогаћује програме намењене млађој
популацији, а који су и циљна група активности Центра за културу ''Барајево''.

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду Центар за културу ''Барајево'' је у своје програме уврстио
стратешке програме које намеће савремено друштво. Потреба за позоришним
представама и биоскопским премијерама, које до сада нису биле доступне барајевској
публици, сада су део редовног репертоара са изузетном посећеношћу.Укључивањем
аматерских активности кроз школу глуме и школу хорског певања учињен је помак у
анимацији младих и њихово ангажовање у културним активностима Центра.Подршка је
пружена младим књижевницима, сликарима, спортистима, инструменталистима...кроз
разне креативне радионице афирмисани су млади људи чији таленат до сада није
примећен.

Циљ 1:

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

29,04

34,07

30,38

Назив:Проценат учешћа издвајања за културне програме
у буџету установе културе
Коментар:Бројнијим и садржајнијим Планом и програмом
рада Центра за културу ''Барајево'' за 2018.годину,
створени су услови за већа издвајања за културне
програме у буџету ГО Барајево у односу на 2017.годину
као базну.Одступање у односу на циљну вредност у
2018.години је настало као последица немогућности
реализације одређених програма током летњег периода
(услед лоших временских услова).
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Извор верификације:Програм рада Центра за културу
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру
планираног

Програмска активност:

1201-0002

Одговорно лице:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

Мирјана Јаковљевић

Начелница одељења за привреду и
друштвене делатности

функција:

Опис програмске
активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за подстицање програма и пројеката
од јавног интереса која реализују удружења из следећих области: образовања, науке, културе и
очувања културне баштине и развоја културно-уметничког стваралаштва, неговања историјских
тековина, информисања, развоја старих заната, заштите и развоја туристичких потенцијала, као
и други програми у којима удружењa искључиво и непосредно следе јавне потребе у овим
областима.

Образложење
спровођења
програмске
активности

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава
или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују удружења (''Службени лист града Београда''
бр.24/2017) и Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2018. годину, Веће ГО Барајево
расписало је јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма
или пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години у области културе.
Износ средстава 3.000.000,00 динара.
На Јавни конкурс (II-02 бр. 401-167/2018, од 21.02.2018. год.) пристигло је 18 пројеката.
Одобрено је финансирање 15 пројеката у укупној вредности од 2.996.654,00 динара, а три
пројекта су одбијена због непотпуне документације и неусклађености теме пројекта са темом
конкурса. У извештајном периоду сви програми су успешно реализовани, средства су утрошена
наменски и сва удружења су доставила одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
Циљ 1:

Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број програма и пројеката удружења грађана
подржаних од стране општине
Коментар:На Јавни конкурс је пристигло 18
пројеката. Одобрено је финансирање 15 пројеката
Извор верификације:Извештај о реализацији
годишњих програма финансираних од стране
општине
Образложење одступања од циљне вредности:У
извештајном периоду остварена вредност овог
индикатора је изнад очекиване.

број

2017

10

10

15

Програм 14. Развој спорта и омладине
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1301

0001

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка локалним

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

7.510.000,00

7.510.000,00

7.090.673,02

94,4%
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спортским организацијама,
удружењима и савезима
1301

0002

1301

1001

1301

1002

1301

1003

1301

1004

Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење
спровођења програма
у години извештавања:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка предшколском и
школском спорту
ПРОЈЕКАТ Изградња
монтажне спортске халебалон хале
ПРОЈЕКАТ ''Прибављање
техничке документације за
изградњу спортске хале у
Барајеву - насеље Гај''
ПРОЈЕКАТ ''Теретана на
отвореном''
ПРОЈЕКАТ ''Стварамо нове
шампионе''
УКУПНО:

2.600.000,00

2.183.000,00

1.953.753,64

89,5%

299.990,00

260.390,00

260.390,00

100,0%

7.257.000,00

7.257.000,00

0,0%

10.000.000,00

8.200.000,00

0,0%

27.666.990,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

210.000,00

210.000,00

100,0%

25.620.390,00

9.514.816,66

37,1%

1301
Развој спорта и омладине
Спорт и омладина
Иван Васиљевић
функција:
члан Већа
У оквиру програма су планирана средства за задовољавање потреба грађана у области спорта,
као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта. Програм обухвата активности везане за реализацију
програма предшколског и школског спорта, као и финансирање расхода који се односе на
одржавање и изградњу спортских објеката.
На основу чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта(''Сл.лист Градa
Београдa'', бр 7/2017) и чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних
организација на територији ГО Барајево (''Службени лист Града Београда'' број 26/2014), Веће
ГО Барајево упутило је,дана 06.11.2017. године, јавно обавештење и јавни позив Спортском
савезу ''Барајево'' и спортским организацијама са седиштем на територији Градске општине
Барајево да доставе предлоге годишњих програма/пројеката у области спорта за 2018. годину
за финансирање/суфинансирање средствима буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
( број 06-61/2017 – 166 ). Јавни позив је објављен на интернет страници и огласној табли ГО
Барајево. На конкурсе се јавило 23 спортске организације ( укључујући Спортски савез и 3
предшколске и школске установе).Сви пристигли програми су одобрени. Закључено је укупно
22 уговорa ( за 31 програм – од чега 7 турнира и 7 програмских области Спортског савеза). Сви
програми су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су
доставили одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
Градска општина Барајево у складу са надлежностима утврђеним статутом прати стање и стара
се о изградњи и одржавању спортских објеката. Такође, у извештајном периоду покренути су
поступци јавне набавке за прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у
Барајеву-Насеље Гај и израду дечијег игралишта и вежбалишта на отвореном на зеленој
површини у Улици цара Лазара у Насељу Гај.У извештајном периоду финансиран je пројекат
"Стварамо нове шампионе" ( II-02-401-698/2018). Средства су одобрена по конкурсу
Канцеларије за младе Града Београда у износу од 210.000,00 динара ( Уговор II-02-401885/2018. од 06.09.2018. године). Пројекат је реализован у партнерској сарадњи са
''Стрељачким клубом Барајево" . Све активности предвиђене пројектом успешно су
реализоване, сачињен је извештај и заједно са правдајућом документацијом достављен КЗМ
Града Београда. У оквиру овог програма дефинисан је родни циљ са два родна индикатора –
показатеља за праћење постизања односног циља.
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Циљ 1:

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Показатељи учинка
Назив:Број спортских организација
преко којих се остварује јавни интерес у
области спорта
Коментар:
Извор верификације:Евиденција
Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у
оквирима планираног
Назив:Број чланова спортских
организација и удружења
Коментар: Број је процењен у сарадњи
са Спортским савезом Барајева јер
прецизне евиденције у спортским
организацијама нема.
Извор верификације:Евиденција
Одељења за привреду и друштвене
делатност
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у
оквирима планираног
Назив:Број жена чланова спортских
организација и удружења
Коментар:Спортске организације не
воде прецизну евиденцију.
Извор верификације:Евиденција
Одељења за привреду и друштвене
делатност
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у
оквирима планираног
Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

број

2017

26

20

23

број

2017

525

525

број

2017

158

160

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ
Подршка
локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001
Мирјана Јаковљевић

функција:

Начелница одељења за привреду
и друштвене делатности

Програмска активност обухвата спровођење јавног позива за прикупљање
програма спортских организација, удружења и савеза којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта.Кроз извештаје о реализацији
програма се прати степен успешности у реализацији планираних активности.
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Образложење спровођења
програмске активности

На основу чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта(''Сл.лист
Града Београда'',бр. 7/2017) и чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката
невладиних организација на територији ГО Барајево (''Службени лист Града
Београда'' ,бр. 26/2014), Веће ГО Барајево упутило је, дана 06.11.2017. године,
јавно обавештење и јавни позив Спортском савезу ''Барајево'' и спортским
организацијама са седиштем на територији Градске општине Барајево за
достављање предлога годишњих програма/ пројеката у области спорта за 2018.
годину за финансирање/ суфинансирање средствима буџета Градске општине
Барајево за 2018. годину (бр. 06-61/2017 – 166 ). Јавни позив је објављен на
интернет страници и огласној табли ГО Барајево. Своје пријаве је поднело 18
носилаца програма са укупно 29 програма у 6 области. Веће ГО Барајево је на
својој седници одржаној 19.03.2018.године усвојило предлог Комисије и донело
коначну одлуку о одобравању годишњих програма спортских организација и
одређивању износа новчаних средстава за реализацију програма у 2018. години (
06-12/2018- 205) . У извештајном периоду сви програми су успешно реализовани,
средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили
одговарајуће извештаје и пратећу документацију. Напомена: ФК Барајево није
учествовао у Расподели средстава за 2018. годину. Уговор није потписан због
блокаде рачуна ФК Барајево.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број годишњих програма спортских
организација финансираних од стране
града/општине
Коментар:Одлуком о буџету опредељена су
средства
за
финансирање
програма
спортских организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива и конкурса
који се расписују у складу са Законом о
спорту и усвојеним Правилником.
Извор верификације:Извештаји комисије за
спровођење јавног конкурса,Извештај о
реализацији годишњих програма
финансираних од стране општине
Образложење
одступања
од
циљне
ведности:На јавне конкурсе расписане за
2018. годину јавило се 18 организација са 30
програма.Програм
ФК
Барајево
није
финансиран због блокаде жиро-рачуна овог
Клуба

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих
се остварује јавни интерес у области спорта
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2017

32

30

29

Циљ 2:

Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

4

4

Назив:Број програма којима се реализују активности из
рекреативног спорта
Коментар:Одлуком о буџету опредељена су средства за
финансирање програма спортских
организација.Рекреативни спорт је заступљен са посебним
програмима.Избор програма врши се на основу јавног
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позива и конкурса који се расписују у складу са Законом о
спорту и усвојеним Правилником.
Извор верификације:Извештаји комисије за спровођење
јавног конкурса,Извештај о реализацији годишњих
програма финансираних од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступање од циљне вредности индикатора
Назив:Број програма омасовљења женског спорта
Коментар:Један од приоритета Програма развоја спорта у
ГО Барајево је омасовљење женског спорта.
Извор верификације:Извештаји комисије за спровођење
јавног конкурса,Извештај о реализацији годишњих
програма финансираних од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:У
извештајном периоду је остварен напредак у достизању
циљне вредности овог индикатора изнад очекиваног
Програмска активност:
Одговорно лице:

1301-0002
Мирјана Јаковљевић

број

2017

1

1

4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и
школском спорту
Начелница одељења за привреду и
функција:
друштвене делатности

Опис програмске
активности:

Програмска активност је усмерена на спровођење јавног позива са циљем прикупљања
програма за финансирање предшколског и школског спорта у основним школама,
средњој школи и предшколској установи на подручју општине.Кроз извештаје о
реализацији програма се прати степен успешности у реализацији планираних активности.

Образложење спровођења
програмске активности

На основу чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта( ''Сл.лист Града
Београда'',бр. 7/2017) и чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних
организација на територији ГО Барајево (''Службени лист Града Београда'' број 26/2014),
Веће ГО Барајево упутило је дана 06.11.2017. године јавно обавештење и јавни позив
Спортском савезу ''Барајево'' и спортским организацијама са седиштем на територији
Градске општине Барајево да доставе предлоге годишњих програма / пројеката у области
спорта за 2018. годину за финансирање / суфинансирање средствима буџета Градске
општине Барајево за 2018. годину (број. 06-61/2017 – 166 ) . Јавни позив је објављен на
интернет страници и огласној табли ГО Барајево. Своје пријаве су доставиле 3
предшколске и школске установе са укупно 3 програма. Веће ГО Барајево је на својој
седници одржаној 19.03.2018.године усвојило предлог Комисије и донело коначну одлуку
о одобравању годишњих програма ових установа ( које по Закону о спорту имају статус
спортских организација ) и одређивању износа новчаних средстава за реализацију
програма у 2018. години ( 06-12/2018- 205). У извештајном периоду сви програми су
успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су
доставили одговарајуће извештаје и пратећу документацију. За реализацију ових
програма били су доступни сви школски објекти на територији Општине, као и објекат
базена у Лазаревцу
( укупно 20).

Циљ 1:

Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

19

19

20

Назив:Број објеката који је доступан за коришћење
предшколском, школском спорту
Коментар:Доступни су сви објекти предшколским и
школским установама
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Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и
друштвене делатности,Извештај Одељења за привреду и
друштвене делатности о реализацији годишњих програма
из области предшколског и школског спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима
планираног
Назив:Број програма којима се реализују активности
школског спорта
Коментар:Одобрена су три годишња програма установа
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и
друштвене делатности,Извештај Одељења за привреду и
друштвене делатности о реализацији годишњих програма
из области предшколског и школског спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступања од циљне вредности индикатора
Циљ 2:
Показатељи учинка
Назив:Проценат девојчица које су укључене у школска
такмичења у односу на укупан број девојчица

број

1301-1001

3

3

3

Повећање учешћа девојчица у спортским активностима
Циљана
Јединица
Базна
Базна
Остварена
вр. у
мере
година
вредност
вр. у 2018.
2018.

Коментар:
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и
друштвене делатности,Извештај Одељења за привреду и
друштвене делатности о реализацији годишњих
програма из области предшколског и школског спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступање од циљне вредности индикатора

Пројекат:

2017

број

2017

50

50

ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале-балон хале

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

2017-2018
Пројектом је предвиђена изградња спортске хале – балон хале на локацији Средње школе
у Барајеву. Укупна планирана површина објекта (БРГП) је 825,90 м2- Површина хале 800
м2 , површина приступног тунела је 25,90 м2. Пројектом је предвиђено да спортска балонхала задовољи стандарде за бављење предвиђеним спортовима(фудбал, рукомет,
одбојка, кошарка). Такође, је предвиђена уградња подлоге типа „мултиспорт“, која
подржава рекреативно бављење свим дворанским спортовима.

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и
развој у Управи градске општине Барајево

Одговорно лице:

Пројекат је реализован у потпуности у претходном извештајном периоду, радови су
изведени у складу са техничком документацијом и извршена је примопредаја радова .
Објекат је у функцији. Објекат има решење о постављању и решење о коришћењу.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:% изграђености
Коментар:Пројекат је у целости реализован у
претходној години

Изградња монтажне спортске хале
Јединица
Базна
Базна
мере
година
вредност
%

80

2017

100

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

100

100

Извор верификације:Уговор о извођењу радова на
изградњи балон хале,привремене ситуације
извођача
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања у односу на план

Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

ПРОЈЕКАТ ''Прибављање техничке документације за
изградњу спортске хале у Барајеву - насеље Гај''

1301-1002

функција:

Наташа Рњак Илић

начелница Одељења за планирање,
инвестиције и развој у Управи градске општине
Барајево

2017-2018

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена израда техничке документације за изградњу спортске хале у
Барајеву-насеље Гај,
За потребе изградње спортске хале потребно је прибавити техничку документацију:
-Студију изводљивости;
-Елаборат геотехничких услова изградње;
-Идејно решење;
-Пројекат за грађевинску дозволу;
-Пројекат за извођење.

Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду урађено је следеће:
- Урађен катастарско - топографски план за локацију на којој је планирана изградња
спортске хале;
- Прибављена Информација о намени парцела;
-Поднет захтев Јавном правобранилаштву Града Београда за давање сагласности за
формирање грађевинских парцела – одвајање делова парцела за формирање
саобраћајнице и Секретаријату Управе града Београда за имовинске и правне послове и
добијена је сагласност.
-Објављен отворени поступак јавне набавке за прибављање техничке документације за
изградњу спортске хале у Барајеву-Насеље Гај 28.12.2017. године. Рок за јавну набавку
је продужен.

Циљ 1:

Израда техничке документације за изградњу спортске хале

Показатељи учинка
Назив:% изведених радова
Коментар:
Извор верификације:Уговор о
пројектовању,Привремене ситуације
Образложење одступања од циљне вредности:
Локацијски услови нису добијени у извештајном
периоду
Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

1301-1003
Наташа Рњак Илић

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

100

100

0

ПРОЈЕКАТ ''Теретана на отвореном''
начелница Одељења за планирање, инвестиције
функција:
и развој у Управи градске општине Барајево

2018
Пројектом је предвиђено извођење радова на изради дечијег игралишта и теретане на
отвореном у насељу „Гај“ на КПБР. 4550/20 КО Барајево.
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Образложење спровођења
пројекта

У извештајном периоду прибављено је решење о постављању дечијег игралишта и
теретане на отвореном у насељу „Гај. Покренут је отворени поступак за набавку,
испоруку и монтажу опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима.
Реализација пројекта предвиђена за наредни извештајни период.

Циљ 1:

Изградња теретане на отвореном за спортско рекреативне садржаје

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

%

2018

Назив:% изведених радова
Коментар:
Извор верификације:Уговор о извођењу
радова,привремене ситуације извођача
радова
Образложење одступања од циљне
вредности: Решење о постављању је
добијено крајем извештајног периода.
Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

1301-1004

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

100

0

ПРОЈЕКАТ ''Стварамо нове шампионе''
функција:

Ненад Стеванчевић

Саветник у Одељењу за привреду и
друштвене делатности

2018
Барајево,као мала и релативно неразвијена општина нема довољно капацитета за
квалитетно бављење спортом . Осим фудбалских игралишта у свим месним
заједницама , сви остали спортови су у великој мери занемарени. За разлику од
фудбала остали мање заступљени спортови редовно изнедре нове младе
таленте.Овим пројектом желимо да омасовимо стрељаштво као спорт и учинимо га
доступним за неке нове шампионе.Жеља је да што више деце школског узраста буде
заинтересовано за овај спорт.Стрељаштво на летеће мете је најтрофејнији спорт у
општини Барајево и вероватно једини који редовно даје такмичаре за националну
селекцију.
Пројекат је спроведен у намери да се младим особама које се већ активно баве
стрељаштвом помогне да тренинге обављају уз минимална новчана средства.Такође
поред већ активних стрелаца у пројекат је укључен и знатан број младих којима је то
први сусрет са овим спортом.Новцем из пројекта су обезбеђена сва неопходна
средства за квалитетан тренинг.Сва потребна средства за спровођење пројекта
обезбедила је Канцеларија за младе Града Београда.

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:број девојчица које су прошле
обуку
Коментар:Пројекат је трајао 30
дана,сваком тренингу је присуствовало
између 8 и 10 девојчица
Извор верификације:Извештај о
реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора

Омасовљење стрељаштва као спорта и давање могућности младима који
немају довољно финансијских средстава за бављење овим спортом
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр.
у 2018.

број

2018

10

10

10
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Назив:број дечака који су прошли
обуку
Коментар:Пројекат је трајао 30
дана,сваком тренингу је присуствовало
између 10 и 15 дечака.
Извор верификације:Извештај о
реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора

број

2018

15

15

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0602

0001

0602

0002

0602

0006

0602

0009

0602

0010

0602

0014

0602

1008

0602

1012

0602

1013

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ
Функционисање месних
заједница
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ
Инспекцијски послови
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Управљање у
ванредним ситуацијама
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање
верских заједница''
ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација
и конзервација спомен
чесме у Бељини''
ПРОЈЕКАТ ''Постављање
интегрисаног система
видео надзора на
територији ГО Барајево'' II фаза
УКУПНО:

15

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

147.851.027,85

160.337.948,17

121.210.537,65

75,6%

5.790.000,00

6.540.907,39

1.979.215,52

30,3%

15.027.992,06

19.671.568,06

16.873.059,83

85,8%

3.000.000,00

743.641,00

1.000.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0%

150.000,00

145.185,00

145.185,00

100,0%

10.400.000,00

8.400.000,00

186.819.019,91

199.839.249,62

143.207.998,00

71,7

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

0602
Опште услуге локалне самоуправе
Опште услуге јавне управе
Слободан Адамовић
функција:
председник општине
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Опис програма:

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са
надлежностима.

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка.

Програмска активност:

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

Одговорно лице:

Тихомир Јелић

функција:

Опис програмске
активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за функционисање Управе ГО Барајево у
складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остварење права грађана на
лакши и бржи начин у Управи градске општине Барајево.

Образложење
спровођења
програмске
активности

Циљана вредност индикатора у 2018. години је 75 %, а остварена вредност у извештајном
периоду (од 01.01. до 31.12.2018. године) је 60,50 %. У извештајном периоду укупан број
предмета је 6116, од којих је 3700 решено (oд тога 2953 је решено у законском року ,а 747 ван
законског рока), а 2416 предмета није решено.

Заменик начелника општинске управе

Циљ 1:

Функционисање управе

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

74%

75%

60,50%

Назив:Проценат решених предмета у календарској години
(у законском року, ван законског рока)
Коментар:Обезбеђено је континуирано функционисање свих
Одељења у оквиру Управе ГО Барајево.
Извор верификације:Извештај о раду Управе ГО Барајево
Образложење одступања од циљне вредности:Због природе
послова Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове (поступак озакоњења објеката),Одељења за
инспекцијске
послове
и
извршења
(попис
свих
непокретности изграђених без грађевинске дозволе),и
Одељења за имовинско – правне, стамбене и послове
пољопривреде велики је проценат предмета чији је законски
рок за решавање протекао,тако да се одступило од циљне
вредности. Поплаве које су задесиле зграду општине
Барајево 29.06.2018. године, повећавају број нерешених
предмета,као и решених предмета накнаде штете ван рока
Одељења за имовинско-правне , стамбене и послове
пољопривреде.Поступак подразумева саслушање странака,
доношење
решења,
слање
истих
Државном
правобранилаштву
,која
тек
уколико
Државно
правобранилаштво не уложи жалбу постају правоснажна и
поступак се може окончати.

Програмска активност:

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

Одговорно лице:

Александар Делић

функција:

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за функционисање месних
заједница, а којима се омогућује непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег
и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територија месних
заједница.
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члан Већа

Образложење спровођења
програмске активности

Обезбеђени су технички и сви други потребни предуслови да грађани своје пријаве и
иницијативе могу изнети у свим месним заједницама на територији општине Барајево.
Месне заједнице као индиректни корисници за реализацију својих програма планирају
средства у финансијским плановима. Циљана вредност индикатора у 2018. години је 1 %
буџета општине који се издваја за трошкове и планове рада месних заједница, а
остварена вредност у извештајном периоду је 0,97 %.
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Проценат буџета општине
који се користи за трошкове и
планове рада/ програме месних
заједница
Коментар:
Извор верификације:Одлука о
буџету ГО Барајево,Финансијски
планови месних заједница
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у
оквирима планираног

Програмска активност:

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

%

2017

1%

1%

0,97%

0602-0006

Инспекцијски послови
функција:

Начелник одељења за инспекцијске послове и
извршења

Одговорно лице:

Ивица Јанковић

Опис програмске
активности:

Програмска активност односи се на послове везане за обављање послова грађевинске и
комуналне инспекције;
- инспекцијски надзор над изградњом објеката до 800 m² бруто површине (по јусу) за које
одобрење за изградњу издаје градска општина; надзор над коришћењем објеката у
државној својини; предузимање потребних мера и вршење других послова у складу са
важећим прописима из области грађевинске инспекције на територији градске општине;
вршење послова комуналне инспекције и то послове инспекцијског надзора над
извршавањем прописа који се односе на спровођење инспекцијског надзора у комуналној
области, на територији градске општине; доношење решења о уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске
баште, тезге и други покретни мобилијар ) и балон хала спортске намене у складу са
прописом града;
-старање о одржавању и обезбеђењу комуналног реда и спровођење прописа којима се
уређује комунални ред;
-издавање одобрења за које је прописима града утврђена надлежност градске
општине;старање о наменском и савесном коришћењу јавних добара – добара у општој
употреби у складу са прописима на територији градске општине и спровођење поступка
извршења решења комуналне и грађевинске инспекције.

Образложење
спровођења програмске
активности

Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом периоду одвијали у
складу са планираном динамиком.У извештајном периоду рeшено је укупно 560 предмета,
што представља 100 % у односу на план. Од тога на решења комуналне инспекције односи
се 275 предмета, док се на решења грађевинске инспекције односи 285 предмета.
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Циљ 1:

Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка
Назив:Број решених предмета грађана у односу
на број примљених предмета
Коментар:
Извор верификације:Извештај о раду Одељења за
инспекцијске послове и извршења
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Програмска активност:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

100

100

100

0602-0009

Текућа буџетска резерва

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програмске
активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. i 108/2013,142/2014,68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
чланом 9. Одлуке о буџету општине Барајево за 2018. годину (''Сл.лист града Београда'',
бр.105/2017, 14/2018, 33/2018,71/2018, 90/2018).
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне.

Образложење
спровођења програмске
активности

Решења о употреби средстава текуће резерве доноси Председник општине. Овим
Решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход
извршава као и сваки други. Укупно распоређена текућа буџетска резерва у извештајном
периоду износи 7.383.596,00 динара .

Програмска активност:
Одговорно лице:

функција:

0602-0010
Слободан Адамовић

председник општине

Стална буџетска резерва
функција:
председник општине

Опис програмске
активности:

Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. i 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/2018) и
чланом 10. Одлуке о буџету општине градске општине Барајево за 2018. годину (''Сл.лист
града Београда'', бр.105/2017, 14/2018, 33/2018,71/2018, 90/2018).Средства сталне буџетске
резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар,клизишта, снежни
наноси, град,еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера.

Образложење
спровођења програмске
активности

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве такође доноси Председник општине.
У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве утрошена су у укупном износу од
600.000,00 динара. Извршење је приказано у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, у
оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130, Економска
класификација 484 - Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода.
Преглед извршења :
- помоћ на име отклањања последица пожара у износу од 600.000,00 динара (8 корисника)
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Програмска активност:

0602-0014

Одговорно лице:

Управљање у ванредним ситуацијама

Мијушко Тешовић

Начелник одељења за имовинско - правне,
стамбене и послове пољопривреде

функција:

На основу Закона о ванредним ситуацијама и Упутства о методологији за израду
процене угрожености планова заштите и спашавања у ванредним ситуацијама
планирана су средства за израду процене угрожености и плана заштите и
спашавања. На основу израђених докумената стварају се услови за ефикасно и
оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и
других непогода.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа достављена је
на сагласност Сектору за ванредне ситуације 14.03.2018 године.Према решењу
Сектора за ванредне ситуације а на основу записника бр.87.4-7/2018 од 17.04.2018
године процена угрожености од елементариних непогода и других несрећа није
добила сагласност. У складу са решењем Сектора за ванредне ситуације извршене
су одређене промене, након чега је Процена угрожености од елементарних
непогода и других несрећа достављена на сагласност Сектору за ванредне ситуације
28.11.2018.године.У току је прилагођавање Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа према Закону о смењењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр.87/18).Због
поменутих околности није се ушло у реализацију планираних средстава за
2018.годину.Након добијања сагласности приступиће се изради осталих планских
докумената.

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на смањивању и ублажавању
последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2018.

Остварена вр. у
2018.

број

2018

100

100

0

Назив:Број идентификованих
објеката критичне инфраструктуре
(нпр. трафо станице)
Коментар:
Извор верификације:Процена
угожености од елементарних
непогода и других несрећа
Образложење одступања од циљне
вредности:Услед промене законске
регулативе потребно је усагласити
одређене делове процене,а по
добијању сагласности од
надлежног министарства
приступиће се изради осталих
планских докумената
Пројекат:

0602-1008

Одговорно лице:

Мирјана Јаковљевић

Време трајања пројекта:

2016-2018

Опис пројекта:

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница''
функција:

Начелница одељења за привреду и
друштвене делатности

У оквиру пројекта планирана су средства за реализацију јавног конкурса за доделу средстава
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево у 2018. години.Кроз
извештаје о реализацији пројеката се прати степен успешности у реализацији планираних
активности.
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Образложење
спровођења пројекта

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу средстава традиционалним црквама и
верским заједницама из буџета ГО Барајево у 2018. години и текст Jавног конкурса, Веће
Градске општина Барајево усвојило је 24. јануара 2018. године. Поменута документа су
објављена
у
(''Службеном
листу
града
Београда'',
бр.
7/18).
На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине Барајево
(''Службени лист града Београда'' бр. 30/2017) и Одлуке о буџету Градске општине Барајево
за 2018. годину, Веће ГО Барајево расписало је јавни конкурс (број: 06-3/2018-195 од 24.
јануара 2018. године) за чију реализацију су издвојена средства у износу од 3.000.000,00
динара.
Право на доделу средстава имале су традиционалне цркве и верске заједнице које имају
седиште на територији Градске општине Барајево, програме и пројекте претежно реализују
на територији Градске општине Барајево и које имају статус правног лица односно
регистрована су у складу са Законом .Спроведеним конкурсом за финансирање пројеката
традиционалних цркава и верских заједница додељена су средства у укупном износу од
1.000.000,00 динара за финансирање три пројекта.У извештајном периоду сви пројекти су
успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви носиоци пројеката су доставили
одговарајуће извештаје и пратећу документацију.

Циљ 1:

Помоћ у изградњи и опремању храмова

Показатељи учинка
Назив:Број храмова у изградњи
Коментар:Свака верска заједница могла је да
учествује са 1 пројектом на конкурсу
Извор верификације:Извештај Комисије за
спровођење јавног конкурса
Образложење одступања од циљне
вредности:Одступање од циљне вредности
индикатора је у оквиру планираног
Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:% изведених радова
Коментар:

0602-1012
Наташа Рњак Илић

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

Број

2017

4

4

3

ПРОЈЕКАТ ''Рестаурација и конзервација спомен чесме у
Бељини''
Начелница одељења за планирање, инвестиције и
функција:
развој

2017-2018
У оквиру пројекта изведени су радови на реконструкцији и конзервацији Спомен чесме
палим ратницима 1914-1918 у Бељини, потпорном зиду и платоу око чесме. Спомен
чесма и камени зид су били у врло лошем стању. Везивни материјал је био истрошен и
руиниран, угаони камени блок на северној страни се распао, а лучна површина задње
стране спомен чесме је била ослабљена,попуцала под атмосферским утицајима и
одвојена од каменог лука. Постојећи плато је такође, био у врло лошем стању,
девастиран, неуредан и запрљан.
Изведени радови су у складу са предвиђеном динамиком реализације извршени у
претходном извештајном периоду и средства су утрошена у 2017. години. У извештајном
периоду извршено је плаћање по основу пореза на додату вредност, као преузета
обавеза из претходне године.
Санација постојећег спомен обележја
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

100

100

100
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Извор верификације:Уговор о извођењу радова
Образложење одступања од циљне
вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Пројекат:

0602-1013

Одговорно лице:

Наташа Рњак Илић

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

ПРОЈЕКАТ ''Постављање интегрисаног система видео надзора
на територији ГО Барајево'' - II фаза
Начелница одељења за планирање, инвестиције и
функција:
развој

2017-2018
Пројекат пoдразумева набавку и уградњу опреме за видео надзор и монитoринг
центар у циљу праћења свих система техничке заштите објеката на територији Градске
општине Барајево (раскрснице, саобраћајница, школе, вртићи....). Набавка
подразумева и обуку корисника. У извештајном периоду предвиђени су радови на II
фази пројекта, који подразумевају наставак постављања система видео надзора на
објектима јавне намене на територији ГО Барајево.
Због сaгледавања техничких могућности на терену и усаглашавања са захтевима МУП-а,
јавна набавка је расписана крајем извештајног периода, тако да се реализација
пројекта очекује у следећем извештајном периоду. Све то је имало за последицу
одступање извршења средстава опредељених у оквиру овог пројекта у односу на
план.Ове околности ће имати импликације на износ потребних средстава у оквиру овог
пројекта у току наредне фискалне године.

Циљ 1:

Увођење интегрисаног система видео надзора

Показатељи учинка
Назив:% изведених радова
Коментар:/
Извор верификације:Уговор о извођењу радова

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена вр.
у 2018.

%

2017

0

100

0

Образложење одступања од циљне
вредности:Набавка расписана крајем извештајног
периода

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2101

0003

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка раду извршних
органа власти и скупштине
УКУПНО:

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

12.971.655,00

12.214.736,00

9.283.276,45

76,0%

12.971.655,00

12.214.736,00

9.283.276,45

76%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

2101
Политички систем локалне самоуправе
Политички систем
Слободан Адамовић
функција:
председник општине
У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа
политичког система градске општине
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Образложење спровођења програма
у години извештавања:
Програмска активност:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка

2101-0003

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Одговорно лице:

Иван Илић

функција:

Опис програмске
активности:

Програмска активност се односи на послове везане за припрему седница Скупштине општине
и њених радних тела (комисија и савета) и седница Већа општине (прикупљање материјала од
обрађивача, израда предлога аката за седнице, умножавање материјала, вођење записника
са седница, израда свих аката донетих на седницама, уручивање аката, слање аката на
објављивање у Службени лист Града Београда, израда решења присутних одборника и
чланова комисија и савета ради обрачуна накнаде).

Образложење
спровођења програмске
активности

Циљана вредност индикатора у 2018. години је 65 припремљених седница, а остварена
вредност у 2018. години је 58 припремљених седница седница или 89,2 % у односу на
планирану вредност (5 седнице скупштине, 26 седница радних тела и 27 седница општинског
већа).

Циљ 1:

Начелник службе за скупштинске послове

Функционисање извршних органа власти и скупштине

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број припремљених седница
Коментар:Седнице Скупштине одржане у складу са
Програмом рада Скупштине, док су седнице Већа
одржаване по потреби
Извор верификације:Записници са седница
скупштине,Већа,савета и комисија
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног.

број

2017

65

65

58

Раздео:

4

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Корисник:

92400

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта
0004

0602

Правобранилаштво Градске општине Барајево
Назив
програма/програмске
активности/пројекта
Општинско/градско
правобранилаштво
УКУПНО:

Усвојен буџет за Текући буџет за
2018.
2018.

Извршење у
2018.

8.274.930,00

8.770.502,00

7.679.227,79

8.274.930,00

8.770.502,00

7.679.227,79

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
87,6%
87,6%

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Програм:

0602

Опште услуге локалне самоуправе

Сектор:

Опште услуге јавне управе

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програма:

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са
надлежностима.

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

функција:

Председник општине

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка.

90

Програмска активност:
Одговорно лице:

0602-0004
Зоран Башановић

Општинско/градско правобранилаштво
функција:

Општински правобранилац

Опис програмске
активности:

Општинско правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса
Градске општине Барајево.У судском и управном поступку заступа Градску општину Барајево
и њене органе и организације, ради остваривања њихових права и интереса.Општинско
правобранилаштво заступа пред судовима, органима управе и другим надлежним органима
и друга правна лица која се финансирају из буџета Градске општине Барајево, као и
предшколску установу ''Полетарац''.Правобранилаштво Градске општине Барајево на основу
посебних пуномоћја може заступати и друга правна лица која се финансирају из буџета
Републике Србије.
Правобранилаштво може заступати и друга правна лица као пуномоћник у погледу њихових
права и интереса тих правних лица, када њихови интереси нису у супротности са функцијом
коју врше.Правобранилаштво делује и превентивно у циљу мирног решења спорног односа
пре покретања парнице, а сагласно одредби члана 193.Закона о парничном поступку.

Образложење
спровођења програмске
активности

Циљана вредност индикатора 1 у 2018. години је 150/250 решених предмета у односу на
укупан број предмета на годишњем нивоу, а остварена вредност у извештајном периоду 115
решених у односу на укупан број предмета, што представља 76,67 % у односу на план.
Циљана вредност индикатора 2 у 2018. години је 120 правних мишљења која су дата
органима општине, стручним службама и другим правним лицима, а оставарена вредност у
извештајном периоду је 108 мишљења која су дата, што представља 90 % у односу на план.

Циљ 1:

Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

130/220

150/250

115/250

број

2017

100

120

108

Назив:Број решених предмета у односу на укупан број
предмета на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације:Извештај о раду општинског
правобранилаштва
Образложење одступања од циљне
вредности:Остварено одступање од циљне вредности
индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број правних мишљења која су дата органима
града/општине, стручним службама и другим
правним лицима чија имовинска и друга права
заступа
Коментар:
Извор верификације:Извештај о раду општинског
правобранилаштва
Образложење одступања од циљне вредности:
Остварено одступање од циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног
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Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2018.годину
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета
Градске општине Барајево за 2018.годину, увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и
доношења буџета за 2018.године, планирано је у оквиру корисника Управа Градске општине Барајево у оквиру
програма 14 – Развој спорта и омладине.
Дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на
нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз
сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора.
Анализа је урађена због чињенице да се жене у Градској општини Барајево мање баве спортом него
мушкарци. Анализа је спроведена у оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности Управе Градске
општине Барајево.

ПРОГРАМ

1301

ОПИС

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Обезбеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки општине

Број чланова спортских организација и
удружења
Број жена чланова спортских
организација и удружења

2018

525

158

Резултати анализе указали су на висок степен неједнакости у регистрованим спортским клубовима , односно
програмима. На територији општине Барајево регистровано је 17 клубова ( по подацима Спортског савеза
Барајево), од тога 11 мушких, 2 женска и 4 мешовита. Ради се о клубовима који су конкурисали за доделу
средстава из Буџета у 2018. години. У њима тренира укупно 525 мушкараца/дечака и 158 жена /девојчица.
Процентуално то је око 30% жена/девојчица. На позицији спортских сарадника ( са одговарајућим лиценцама )
у овим клубовима ангажовано је укупно 32 лица. Од тог броја само 5 су жене.
Не може се рећи да је циљ политике родне равноправности у овом сектору остварен. Троструко мања
заступљеност девојчица у клубовима показују наизглед несклад са залагањем за родну равноправност. При
томе треба имати у виду да се ради већином о типично мушким спортским гранама ( 7 фудбалских клубова, 1
боксерски клуб, 2 мушка кошаркашка клуба). Једини 100% женски клуб је Одбојкашки клуб. Више од 50%
жена/девојчица има и Стонотениски клуб. Још 2 клуба имају око 35% учешћа женске омладине у
регистрованом броју такмичара.
Индикатор на нивоу програмске активности

2018

ПРОГ
АКТИВН

ОПИС

13010001

Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима

ЦИЉ
Унапређење рекреативног
спорта

ИНДИКАТОР
Број програма
омасовљења женског
спорта

1

У оквиру програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима дефинисан је специфичан индикатор број програма омасовљења женског спорта са циљем да се
кроз унапређење рекреативног спорта створе услови за масовније укључивање жена/девојчица у спорт.
Рекреативни део спортских програма има предност приликом одређивања програма који се финансирају из
средстава Буџета ГО Барајево. Укупно се финансирају 4 рекреативна програма. Сва 4 програма су усмерена ка
већој заступљености учешћа жена ( 69%).
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ПРОГ
АКТИВН

1301-0002

2018
ОПИС
Подршка
предшколском и
школском
спорту

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Повећање учешћа
девојчица у спортским
активностима

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

50%

У оквиру програмске активности 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту, дефинисани су
специфичан циљ - повећање учешћа девојчица у спортским активностима, као и индикатор - Проценат
девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица. У школске секције и
такмичења је укључено око 1060 ученика у 3 школе. Од тог броја око 42 % су девојчице. При томе треба имати у
виду да нису укључени подаци за једну основну школу која није пријавила свој програм за финансирање у 2018.
години, иако је учествовала и организовала школска такмичења. Имајући у виду величину школе ,односно број
ђака процена је да се проценат учешћа девојчица креће око 50%.

ПРОЈЕКАТ

1301-1004

ОПИС

ПРОЈЕКАТ
''Стварамо нове
шампионе''

ЦИЉ
Омасовљење стрељаштва
као спорта и давање
могућности младима који
немају довољно
финансијских средстава за
бављење овим спортом

ИНДИКАТОР

број девојчица које су прошле обуку
број дечака који су прошли обуку

2018
10
15

У оквиру пројекта 1301-1004 ''Стварамо нове шампионе'' дефинисани су специфични индикатори - број
девојчица које су прошле обуку и број дечака који су прошли обуку. Пројекат је реализован преко Канцеларије
за младе ГО Барајево и Стрељачког клуба Барајево, као жеља да се у једну успешну спортску грану ( до сада
искључиво мушку) укључи и женска омладина формирањем младе екипе. Учешће девојчица у обуци било је
67%. Имајући у виду заинтересованост дечака и девојчица на обуци и практичним вежбама, надамо се да ће се
овај тренд наставити кроз редован рад Стрељачког клуба.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Завршни рачун буџета општине Барајево садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2018. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године;
3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године;
6) Објашњење већих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара до
31. децембра 2018. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31.
децембра 2018. године.
Завршни рачун буџета општине Барајево не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за
период 01.01. 2018 до 31.12.2018. године.
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Члан 16.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2018. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 17.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2018. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета
Градске општине Барајево за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године доставити Секретаријату за
финансије Скупштине Града Београда, најкасније до 15. јуна 2019. године.
Члан 18.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу Града Београда''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06 - 31/2019 - 295 од 21 . јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Саша Пауновић
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