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Уводна реч 

Поштовани,  

 

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

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

 

        Председница општине 
       Ирена  Вујовић  

 

 



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 

Укупно остварени 
буџетски приходи 

и примања 
538.328.851 

динара 

Приходи од 
пореза 

359.185.503 
динара 

Дотације и 
трансфери 
59.962.116 

динара 

Други приходи 
57.443.593 

динара 

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине 

2.803.902 динара 

Меморандумске 
ставке  

58.933.737динара 



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Порески приходи 
66% 

трансфери 
11% 

други приходи 
11% 

примања од продаје 
нефинансијске 

имовине 
1% 

меморандумске ставке  
11% 

Структура остварења прихода и примања 
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО МЕСЕЦИМА 

0 

10,000,000 

20,000,000 

30,000,000 

40,000,000 

50,000,000 

60,000,000 

70,000,000 

80,000,000 

90,000,000 



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
БУЏЕТА 

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
509.034.723 

динара 

Расходи за 
запослене 

181.784.258 
динара 

Коришћење 
роба и услуга 
224.408.558 

динара 

Донације, 
дотације и 
трансфери 
15.862.689 

динара 

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

2.728.743 
динара 

Остали расходи 
47.337.141  

динара 

Капитални 
издаци 

36.913.334 
динара 



СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО МЕСЕЦИМА 
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА 

Скупштина општине  6.537.867 динара 

Председник / Општинско веће   34.274.833 динара 

Општинско  правобранилаштво  11.697.948 динара  

Општинска  управа  384.962.737 динара  

Дечији култутни центар”Мајдан”   35.104.423 динара 

Туристичка организација”Савски венац”  31.998.607 динара 

Заштитник грађана 4.458.308 динара  
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Преглед извршења по програмима 

 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Основно образовање И 
ВАСПИТАЊЕ 

СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА  
Развој културе и 
информисања 

Развој спорта и омладине 

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 



ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности  
• Укупно утрошено 20.532.000 динара 

• Током 2018.године редовно смо одржавали- уређивали , слободне јавне површинe на територији 
градске општине.  

• На основу поднетих иницијатива грађана,уређене су јавне зелене површине и обезбеђени су 
услови за њихово функционално коришћење.У свим парковима обновљен је мобилијар , клупе су 
офарбане,  постављене су ђубријере и изведени  потребни земљани радови. 

пре после 

после пре 



ПРОГРАМ 4. Развој туризма 

• Укупно утрошено  32.920.748 динара 

 

 

У 2018 години спроведене су бројне активности 
за унапређење туристичке понуде и промоције 
туризма на територији ГО и ван територије 
грдске општине. Поред сталних манифестација  
које  спроводи градска општина, најзначајнији  и 
најпосећенији догађај 2018.години , био  је 
музички фестивал- “ЕНТЕР ФЕСТИВАЛ”, који је 
општина у сарадњи са Градом Београдом по први 
пут организовала у Топчидерском парку. 

Савски венац 



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине 

• Укупно утрошено 10.627.191 динара 

 

 

Током 2018. године у циљу заштите животне средине - Одељење за пројекте 
развоја , у оквиру пројекта “ЕКОПАТРОЛА” , је спровело  активност уклањања 
комуналног отпада (мањих депонија)  и  уређења  зелених површина  на 69 
локација градске општине Савски венац . Поред напред наведеног спроведено је 7 
локалних акција и еколошких манифестација. 

пре после 



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и 
васпитање 
• Укупно утрошено 53.946.958 динара 

 

 

 

 

 

 
Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа остварена је у 
потпуности. Испуњени су планирани индикатори, побољшани су услови за рад и боравак 
деце у образовним установама , као и унапређени услови за боравак малишана ( 9 основних 
школа и 11 предшколских установа). У оквиру овог програма вршено је редовно измирење 
трошкова:  исхране и смештаја деце, превоз  и пратиоци у превозу деце са посебним 
потребам и превоз ђака на републичка такмичења.  



ПРОГРАМ 11.  
Социјална и дечија заштита 
• Укупно утрошено 6.137.034 динара 

 

 

Овај програм подразумева обезбеђенје свеобухватне социјалне заштите и помоћи 
најугроженијем становништву општине.У складу са стратегијом развоја социјалне заштите 
реализовано је 6 пројеката из области “Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у 
заједници за 2018.годину”. Током 2018.године спроведене су бројне манифестације за подршку 
старим лицима, побољшање социјалног положаја и свакодневног живота старијих суграђана. 

    
   



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања 

 

• Укупно утрошено  38.432.429  динара 

• Ова програмска активност подразумева очување,унапређење и представљање локалног 
културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац. Током 2018.године одржане су 
бројне културне манифрестације од значаја за различите етничке, верске, родне и 
старосне већинске или мањинске групције као и саму општину. 

 
• У оквиру програма -Унапређење система очувања и 
   представљања културно – историјског наслеђа, 
   додељена је  Књижевна награда "Исидора Секулић“ 
   за најбоље књижевно дело у 2018 години. 
    Добитник награде је Угљеша Шајтинац  за 
   збирку прича "Жене из Хуареза“. 
 
• У кући Краља Петра Првог организоване су бројне 
    културно-уметничке манифестације, ликовне  
    изложбе и музичко сценски програми.  



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине 
• Укупно утрошено 6.779.500 динара 

 

 

У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са 
развојем омладине и спорта  на територији Градске општине Савски венац, а у складу 
са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац за 2017/2018 годину. 
 У  периоду јануар -  децембар спроведени су јавни конкурси за програме – пројекте 
који обухватају различите спортске гране ( бесплатне школе за децу и омладину), 
програме за пензионере и жене( пливање и фитнес) као и предавања на тему 
негативних појава у спорту. У наведеном периоду вршено је финансирање спортских 
организација и савеза  у складу са усвојеним годишњим програмом.  



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 
• Укупно утрошено  273.132.850 динара 

• Циљ овог програма је, обезбеђење услова за остварење права грађана на 
лакши и бржи начин, у градској општини. Трошкови  који су предвиђени овим 
програмом, планирани су у параметрима индентичним у односу на 2017. годину 
што је у складу са  рестриктивном политиком запошљавања у државним 
органима  и у том смислу су планирани  и сви остали трошкови, а да при томе 
функционисање локалне самоуправе задржи постојећи квантитет и 
квалитет. 

 

 



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе 
• Укупно утрошено 40.812.700 динара 

• Са 6 одржаних седница Скупштине општине Савски венац, 
Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје 
надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и 
Статутом општине. 

 



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 
прегледали презентацију 

 

 

 

 

• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну 
општине Савски венац за 2018.годину, са свим пратећим документима 
у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице 
градске општине:  

 

OДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 
2018.ГОДИНУ 

https://www.savskivenac.rs/data/2019/Finansije/Odluka o zavrsnom racunu Gradske opstine Savski venac za 2018.pdf
https://www.savskivenac.rs/data/2019/Finansije/Odluka o zavrsnom racunu Gradske opstine Savski venac za 2018.pdf

