
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ



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 2021.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.

Председник општине
Mилош Видовић



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА

Укупно остварени 
буџетски приходи и 

примања 
507.609.479динара

Приходи од 
пореза 

375.261.534 
динара

Донације и 
трансфери 
54.688.558

динара

Други 
приходи 

73.880.843 
динара

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине 
2.870.186 

динара

Меморандумске 
ставке 

908.358 динара



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Порески приходи
74%

донације и 
трансфери

11%

други приходи
14%

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 
447.976.844

динара

Расходи за 
запослене 

199.564.144 
динара

Коришћење 
роба и услуга 
208.648.350 

динара

Отплата камата и 
прат.трошк.заду

живања 6.496

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

4.554.932
динара

Остали расходи 
34.584.922  

динара

Издаци за 
нефинансијску 

имовину 
618.000 динара



СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

расходи за запослене
44%

коришћење роба и 
услуга

47%

отплата камата
0%

социјално осигурање 
и социјална заштита

1%

остали расходи
8% Издаци за 

нефинасијску 
имовину

0%

Структура расхода и издатака
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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



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине  11.573.196 динара

Председник / Општинско веће   27.877.465 динара

Општинска  управа  349.778.444 динара 

Дечији култутни центар”Мајдан”   27.589.929 динара

Туристичка организација”Савски венац”  23.275.313 
динара

Омбудсман 7.882.497 динара 



Скупштина општине
3%

Председник/Општинско веће
6%

Општинска управа
78%
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Преглед извршења по програмима

Становање, урбанизам и 
просторно планирање

Развој туризма

Заштита животне средине

Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура

Предшколско 
васпитање и 
образовање

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 1. Становање, урбанизам и просторно 
планирање
• Укупно утрошено 49.721.935динара

• Током 2021.године спроведеи су јавни конкурси за бесповратно суфинасирање активности на 
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде. 

• У извештајном периоду извршени су радови  на 60 стамбених  зграда и уређене су фасаде на 
зградама у ул.Сарајевска 41 и Сарајевска 75.



ПРОГРАМ 4. Развој туризма

• Укупно утрошено 23.275.313 динара, за финасирање 
редовног рада ТО “Савски венац” 
• Током 2021.године спроведеи су следеће манифестације:
-“Књига и вино” и
- “Српске ракије” 
са циљем промовисања винског туризма, као и јачање 
сектора домаће производње и промоције ракија на 
домаћем и међународном тржишту.
•Организовани су једнодневни излети за пензионере уз 
поштовање епидемиолошких мера. 

ТО”Савски венац”



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине
• Укупно утрошено 15.341.307динара

Током 2021. 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 
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. 



Пројекат: Изградња 
“ЕКО ПАРКА”

По основу Јавног конкурса за доделу 
средстава за суфинансирање 
реализације пројекта Градској 
општини Савски венац додељена су 
средства за реализацију пројекта 
уређења Топчидерског дечјег ЕКО 
парка који ће бити изграђен од 
природног материјала. Пројекат 
ће обухватити активности 
комуналног уређења деградираног 
земљишта, поставку урбаног 
мобилијара за игру и рекреацију, 
поставку бине и трибине као и 
заштитне гумене подлоге која ће 
бити постављена испод сваке 
справе за игру чиме ће бити 
задовољени стандарди 
безбедности наших најмлађих 
суграђана.

Од стране Министарства за 
заштиту животне средина 
трансферисана су средства у 
износу од 11.800.000 динара



ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

• Укупно утрошено 14.638.353 
динара.

• Током 2021.године, извршено је 
уређење саобраћајних површина 
унутар блока у ул. Миленка 
Веснића, Хумска, Велислава 
Вуловића и Кронштатска.



ПРОГРАМ 8:Предшколско образовање

• Пројекат: Адаптација игралишта у 
ПУ”Јелена Анжујска”:

- Средства у износу од 2.351.472 
динара,трансферисана од стране 
Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, на име 
награде у такмичењу градова, 
градских општина и општина, у 
оквиру наградне игре “Узми рачун 
и победи”.



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и 
васпитање

• Укупно утрошено 11.359.712 
динара

• Приоритет у 2021.години је било 
побољшање услова за рад и 
боравак деце у образовним 
институцијама , тако да си 
изведени радови на текућем 
одржавању у свих шест основних 
и једној спевијалној основној 
школи.

• У оквиру овог програма, 
реализован је пројекат 
“Безбедност саобраћаја на 
путевима „, са циљем да се 
ученице/ци, узраста од првог до  
четвртог разреда  основних 
школа, упознају са прописима из 
области безбедности у
саобраћају. 



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 је девет  програма  из области “Социјална инклузија и развијање социјалних 
услуга у заједници за 2021.годину” као и четри програма “Подршке старим лицима” .
Поред наведених програма пружена је једнократна помоћ најугроженијем становништву 

општине у виду набавке пакета неопходних животних намирница.



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

• Укупно утрошено 29.865.059 динара

• Ова програмска активност подразумева очување,унапређење и представљање локалног 
културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац. Током 2021.године одржане су 
културне манифрестације  од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне 
већинске или мањинске групције као и саму општину.

• У оквиру програма очувања културно-историјског наслеђа 
одржана је стална манифестација  “Дани Исидоре Секулић”
и додељена је њижевне награде "Исидора Секулић“ 
за најбоље књижевно дело у 2019/2020 годину и то:

- Нини Савић, за књижевно дело
”Власник свега нашег”
- Слободану Мандићу за књижевно дело
“ Дух приче и друга имена”



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине
• Укупно утрошено 7.885.800 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 349.778.444 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 идентичним у односу на 2020. 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.



Пројекат: “Замена 
дотрајале столарије и 
мобилијара у 
ДКЦМајдан”

Средства за реализацију 
пројекта “Замена 
дотрајале столарије и 
мобилијара у ДКЦ Мајдан” 
у износу од 5.397.569 
динара, донирана су од 
стране Народне Републике 
Кине .Средства су 
уплаћена 26.11.2021.године 
, а поступак јавне набавке 
покренут је 
30.12.2021.године. 



Пројекат: 
“Информативни 
интернет портал-
Инфороом”

За реализацију пројекта 
трансферисана су 
средства од стране 
Министарства омладине и 
спорта у износу од 
1.373.000 динара.Пројекат 
је одобрен на основу Јавног 
конкурса за подршку 
јединицама локалне 
самоуправе у спровођењу 
омладинске политике на 
локалном нивоу.



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе
• Укупно утрошено 39.450.660динара

• 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 2021.годину, са свим пратећим документима 
у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице 
градске општине: 

https://www.savskivenac.rs/data/2022/Normativna%20akta/Odluka%20o%2
0zavr%C5%A1nom%20ra%C4%8Dunu%20Gradske%20op%C5%A1tine%20Sa
vski%20venac%20za%202021.%20godinu20622.pdf

https://www.savskivenac.rs/data/2022/Normativna%20akta/Odluka%20o%20zavr%C5%A1nom%20ra%C4%8Dunu%20Gradske%20op%C5%A1tine%20Savski%20venac%20za%202021.%20godinu20622.pdf

