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САДРЖАЈ: 

• Уводна реч 

• Структура остварених текућих прихода и примања 

• Остварење прихода и примања у односу на план 

• Месечна динамика остварења прихода 

• Структура извршених расхода и издатака 

• Извршење расхода и издатака у односу на план 

• Месечна динамика извршења расхода 

• Преглед извршења по корисницима 

• Преглед извршења по програмима 



 
 

КОНСОЛИДОВАНИ 
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

ЗА 2020.ГОДИНУ 



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 
       Mилош Видовић  

 

 



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 

Укупно остварени 
буџетски приходи 

и примања 
458.316.332 

динара 

Приходи од 
пореза 

382.070.853 
динара 

Дотације и 
трансфери 
17.651.130 

динара 

Други приходи  
55.295.954 

динара 

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине 

2.188.392 динара 

Меморандумске 
ставке  1.110.003 

динара 



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Порески приходи 
83% 

трансфери 
4% 

други приходи 
12% 

примања од продаје 
нефинансијске 

имовине 
1% меморандумске 

ставке  
0% 

Структура остварења прихода и примања 
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО МЕСЕЦИМА 
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
БУЏЕТА 

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
504.530.517 

динара 

Расходи за 
запослене 

203.012.944 
динара 

Коришћење 
роба и услуга 
220.685.274 

динара 

Донације, 
дотације и 
трансфери 

409.960  
динара 

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

2.121.007 
динара 

Остали расходи 
71.088.514  

динара 

Капитални 
издаци 

7.212.818 
динара 



СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
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7% 
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 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 

100,000,000 



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА 

Скупштина општине  11.470.288 динара 

Председник / Општинско веће   36.173.274 динара 

Општинска  управа  407.657.822 динара  

Дечији култутни центар”Мајдан”   24.552.277динара 

Туристичка организација”Савски венац”  19.381.713 
динара 

Заштитник грађана- Омбудсман 5.295.143 динара  
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Преглед извршења по програмима 
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ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности  
• Укупно утрошено 53.188.319 динара 

• Током 2020.године изведени су радови на одржавању саобраћајникх површина унутар блока. У 
извештајном периоду спроведено је одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу 
унутар блока на  8 локација. 

• Спроведен је јавни конкурс за бесповратно суфинасирање активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу својстава зграде. У извештајном периоду извршени су радови  на 15 
стамбених  зграда. 



ПРОГРАМ 4. Развој туризма 

У 2020 години  нису могле бити спроведене све 
планиране манифестације и програми због 
уведеног ванредног стања и епидемиолошке 
ситуације изазване вирусом COVID-19. До 
увођења ванредног стања , 16.03.2020.године 
сприведене су следеће манифестације: 
-“Парк отвореног срца”2019/2020 
- “У славу књиге и вина”  и  
- учешће на Међународном сајму туризма. 

Савски венац 



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине 
• Укупно утрошено 17.588.000 динара 

 

 

Током 2020. 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 73 
локације  градске општине Савски венац . Поред напред наведеног  извршено је 
суфинансирање пројеката за унапређење животне средине на територији ГО 
Савски венац - „ Развој еколошке свести“, а приоритет је: управљање отпадом, 
очување зелене површине, заштита водних ресурса и др.  



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање 
• Укупно утрошено 31.035.000 динара 

 

 

 

 

 

 

 

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа остварена је  делимично, 
због уведеног ванредног стања и епидемиолошке ситуације изазване бирусом COVID-19. 
 У оквиру овог програма вршено је редовно измирење трошкова:  исхране и смештаја деце, 
превоз  и пратиоци у превозу деце са посебним потребам(до 16.03.2020.године )и за текуће 
поправке  и хитне интервенције у школама на територији општине.  
У оквиру овог програма, реализован је пројекат  “Безбедност саобраћаја  на путевима „- 
спроведена је едукација деце узраста од првог до  четвртог разреда основних школа на 
територији градске општине Савски венац. 
  



ПРОГРАМ 11.  
Социјална и дечија заштита 
• Укупно утрошено 7.215.000 динара 

 

 

Овај програм подразумева обезбеђенје свеобухватне социјалне заштите и помоћи 
најугроженијем становништву општине.У складу са стратегијом развоја социјалне заштите 
реализовани су пројекати из области “Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у 
заједници за 2020.годину”. Напомињемо да је 2020.година била тешка због настале 
епидемиолошке ситуације изазване бирусом COVID-19.  У периоду ванредног стања градска 
општина је пружила максималну  подршку старијим лицима, доделом бесплатних пакета 

основних животних намирница.     
   



ПРОГРАМ 12.  
Здравствена заштита 
• Укупно утрошено 495.000  динара 

• У оквиру овог програма обезбеђује се доступност примарне 
здравствене заштите у складу са националним стандардима и 
обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног 
здравља.  

        



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања 

 

• Укупно утрошено  25.800.000 динара 

• Ова програмска активност подразумева очување,унапређење и представљање локалног 
културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац. Током 2020.године одржане су 
културне манифрестације  од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне 
већинске или мањинске групције као и саму општину, планиране –реализоване   у првом 
кварталу 2020.године.   

 
• Културни догађаји планирани за период април- децембар  
    2020.године , као и додела  Књижевне награде  
  "Исидора Секулић“  за најбоље књижевно дело у 2019 год. 
    обустављене су због неповољне епидемиолошке 
    ситуације и поштовања мера Кризног штаба Владе РС. 
     



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине 
• Укупно утрошено 5.478.000 динара 

 

  

    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. Све манифестације спроведене су уз максимално 
поштовања мера Кризног штаба Владе РС, због настале епидемиолошке ситуације.  
   У наведеном периоду вршено је финансирање спортских организација и савеза  у 
складу са усвојеним годишњим програмом.  
 
 



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 
• Укупно утрошено  296.706.485 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 2019. 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 47.643.000 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 2020.годину, са свим пратећим документима 
у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице 
градске општине:  

https://www.savskivenac.rs/data/2019/Finansije/Odluka%20o%20zavrsnom%
20racunu%20Gradske%20opstine%20Savski%20venac%20za%202018.pdf 


