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ВЕНАЦ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
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Драги суграђани и суграђанке,
Оснпвна сврха дпкумента кпји је пред вама јесте да на щтп једнпставнији и
разумљивији нашин пбјасни у кпје сврхе се кпристе јавни ресурси да би се задпвпљиле
пптребе грађана.
Грађански бучет представља сажет и јасан приказ Одлуке п бучету градске ппщтине
Савски венац за 2019. гпдину, кпја је пп свпјпј фпрми вепма пбимна и тещка за
разумеваое збпг специфишних ппјмпва и класификација кпје је шине.
Иакп је немпгуће пбјаснити целпкупан бучет у пвакп краткпј фпрми, искренп се
надамп да ћемп на пвај нашин успети да вас инфпрмищемп п нашину прикупљаоа
јавних средстава и пствариваоа прихпда и примаоа бучета градске ппщтине, кап и п
нашину планираоа, расппделе и трпщеоа бучетских средстава.
Крпз пвај транспарентан приступ настпјимп да унапредимп разумеваое и
интереспваое нащих суграђана за лпкалне финансије, а у перспективи пшекујемп и
сарадоу лпкалне сампуправе и житеља Савскпг венца у заједнишкпм ппстављаоу
циљева, дефинисаоу припритета и планираоу развпја наще градске ппщтине.

Председница ГО Савски венац
Ирена Вујпвић
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Кп се финансира из бучета?
Директни кприсници бучетских
средстава градске ппщтине:

Индиректни кприсници бучетских
средстава градске ппщтине:

- Скупщтина ппщтине Савски венац
- Председник
- Веће Градске ппщтине
- Опщтинска Управа
- Правпбранилащтвп
- Защтитник грађана

- Дешији културни центар “Мајдан”
- Туристишка прганизација ГО Савски
венац
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Какп настаје бучет градске ппщтине?
БУЧЕТ градске ппщтине је правни дпкумент кпји утврђује план прихпда и примаоа и
расхпда и издатака града за бучетску, пднпснп календарску гпдину.
Тп знаши да пвај дпкумент представља предвиђаое кпликп ће се нпвца пд грађана и
привреде у тпку једне гпдине прикупити и на кпји нашин ће се тај нпвац трпщити.
Из ппщтинскпг бучета се тпкпм гпдине плаћају све пбавезе градске ппщтине. Такпђе у
бучет се сливају прихпди из кпјих се ппдмирују те пбавезе.

Председник ГО и ппщтинска управа спрпвпде ппщтинску пплитику, а главна пплуга те
пплитике и развпја је управп бучет градске ппщтине.
Приликпм дефинисаоа пвпг, за градску ппщтину Савски венац најважнијег
дпкумента, рукпвпде се закпнским пквирпм и прпписима, стратещким припритетима
развпја и другим елементима.
Реалнпст је таква да ппстпје велике разлике између жеља и мпгућнпсти, такп да
креираое бучета ппдразумева утврђиваое припритета и прављеое кпмпрпмиса.
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Кп ушествује у бучетскпм прпцесу?
ДИРЕКТНИ БУЧЕТСКИ
КПРИСНИПЦИ:

ИНДИРЕКТНИ
БУЧЕТСКИ
КПРИСНИЦИ:

- СКУПШТИНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
- ПРЕДСЕДНИК ГО САВСКИ ВЕНАЦ

- ВЕЋЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
- УПРАВА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
- ПРАВОБРАНИЛАШВО ГО САВСКИ
ВЕНАЦ
- ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО
САВСКИ ВЕНАЦ

БУЧЕТ ГРАДСКЕ
ППЩТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ

ГРАЂАНИ

ТУРИСТИШКА
ПРГАНИЗАЦИЈА
ГП САВСКИ
ВЕНАЦ

ДКЦ
МАЈДАН
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На пснпву шега се дпнпси бучет?
Закпни и прпписи:
Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе,
Закпн п бучетскпм систему,
Закпн п лпкалнпј сампуправи,

На
пснпву
шега се
дпнпси
бучет?

Упутствп Министарства финансија за припрему пдлуке п бучету
за 2019. гпдину и др.
Сви ппсебни прпписи кпјима су утврђене надлежнпсти ЈЛС
Стратещки дпкументи:
Стратегија развпја
Акципни планпви за ппједине пбласти
Пптребе бучетских кприсника
Заппшети прпјекти из ранијих гпдина
Оствареое прпщлпгпдищоег бучета
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Какп се пуни ппщтинска каса?
•

Укупни јавни прихпди и примаоа градске ппщтине Савски венац за 2019.
гпдину изнпсе

694.455.292 динара
•

Одлукпм п бучету градске ппщтине Савски венац за 2019. гпдину планирана
су средства из бучета у изнпсу пд 517.742.169 динара, пренета средства из
ранијих гпдина у изнпсу пд 173.493.123 динара и средства из псталих извпра
3.220.000 динара.

Средства из
бучета
градске
ппщтине
517.742.169

Пренета
средства из
ранијих
гпдина
173.493.123

Средства
из псталих
извпра
3.220.000

Укупан бучет
градске
ппщтине
694.455.292
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Шта су прихпди и примаоа бучета?
Ппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се прикупљају пбавезним плаћаоима
ппреских пбвезника без пбавезе изврщеоа специјалне услуге заузврат

Дпнације и
трансфери

• Донације се дпбијају пд дпмаћих и међунарпдних дпнатпра и
прганизација за разлишите прпјекте. Трансфери ппдразумевају пренпс
средстава пд нивпа Републике Србије ппщтинскпм нивпу власти. Мпгу
бити наменски (за ташнп утврђене намене) или ненаменски (није им
унапред утврђена намена те се мпгу у складу са закпнпм кпристити за
билп кпје сврхе) .

Неппрески прихпди

• Врста јавних прихпда кпји се наплаћују за кприщћеое јавних дпбара
(накнаде), пружаое јавних услуга (таксе) или збпг кпрщеоа угпвпрних
или закпнских пдредби (казне и пенали)

Примаоа пд прпдаје
нефинансијске
импвине

• Ова примаоа се пстварују прпдајпм неппкретнпсти и ппкретних ствари у
власнищтву градске ппщтине.

Примаоа пд
задуживаоа и
прпдаје финансијске
импвине

• Примаоа пд задуживаоа представљају приливе пп пснпву примаоа пд
задуживаоа кпд ппслпвних банака у земљи у кприст нивпа градске
ппщтине. Примаоа пд прпдаје финансијске импвине представљају
приливе пп пснпву прпдаје дпмаћих акција и псталпг капитала у кприст
нивпа градске ппщтине

Пренета средства из
ранијих гпдина

• Представљају вищак прихпда бучета градске ппщтине кпји нису
пптрпщени у претхпднпј бучетскпј гпдини
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Структура планираних прихпда и примаоа за 2019.
гпдину
Прихпди пд
ппреза
451.642.169
динара
Пренета
средства из
ранијих
гпдина
173.493.123
динара

Укупни
бучетски
прихпди и
примаоа
694.455.292
динара

Примаоа пд
прпдаје
финансијске
импвине
3.000.000
динара

Трансфери
220.000
динара

Други
прихпди
66.100.000
динара
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Структура планираних прихпда и примаоа за
2019. гпдину
Структура прихпда и примаоа
Структура прихпда и примаоа
примаоа пд
прпдаје
финансијске
импвине пд
примаоа
5%
прпдаје
нефинансијске
импвине
0%

пренета средства
ихз претхпдне
гпдине
пренета средства
ихз претхпдне 5%

други прихпди
примаоа пд10%
прпдаје
нефинансијске
трансфери
импвине
0%
36%

Ппрески прихпди
9%

гпдине
25%
трансфери
18%

Ппрески
прихпди
65%

други прихпди
27%
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Шта се прпменилп у пднпсу на
2018. гпдину?
• Укупни прихпди и примаоа наще градске ппщтине у 2019.
гпдини су се ппвећали у пднпсу на ппследоу измену Одлуке п
бучету за 2018. гпдину за 11.450.088 динара, пднпснп за 1,02%.

Неппрески прихпди су смаоени за 5 1 . 8 8 7 . 5 8 5
динара.

Ппрески прихпди су ппвећани за 9 8 . 6 7 6 . 3 6 3
динара.
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На щта се трпще јавна средства?
Бучет мпра бити у равнптежи, щтп знаши да расхпди мпрају пдгпварати прихпдима.
Укупни планирани расхпди и издаци у 2019. гпдини из бучета изнпсе:

694.455.292 динара
 РАСХПДИ Расхпди представљају све трпщкпве градске ппщтине за плате
бучетских кприсника, набавку рпба и услуга, дптације и трансфере и пстале
трпщкпве кпје ппщтина пбезбеђује без директне и неппсредне накнаде.
 ИЗДАЦИ представљају трпщкпве изградое или инвестиципнпг пдржаваоа већ
ппстпјећих пбјеката, мащина и ппрeме неппхпдне за рад бучетских кприсника.
 РАСХПДИ И ИЗДАЦИ мпрају се исказивати на закпнпм прпписан нашин, пднпснп
мпрају се исказивати: пп програмима кпји ппказују кпликп се трпщи за
изврщаваое пснпвних надлежнпсти и стратещких циљева градске ппщтине; пп
основној намени кпја ппказује за кпју врсту трпщка се средства издвајају; пп
функцији кпја ппказује функципналну намену за пдређену пбласт и пп
корисницима буџета щтп ппказује прганизацију рада градске ппщтине.
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Шта су расхпди и издаци бучета?
Расхпди за
заппслене

• Расхпди за заппслене представљају све трпщкпве за заппслене, какп у
управи такп и кпд бучетских кприсника

Кприщћеое
рпба и услуга

• Кприщћеое рпба и услуга пбухватају сталне трпщкпве, путне
трпщкпве, услуге пп угпвпру, специјализпване услуге, трпщкпве
материјала и текуће ппправке и пдржаваое.

Дптације и
трансфери

• Дптације и трансфери су трпщкпви кпји се складу са Закпнпм п
привременпм смаоеоу зарада , уплаћују Републици СрбијиМинистарству финансија

Пстали
расхпди

• Пстали
расхпди
пбухватају
дптације
прганизацијама, ппрезе, таксе, нпвшане казне.

невладиним

Спцијална
защтита

• Спцијална защтита пбухвата све трпщкпве свепбухватне спцијалне
защтите и ппмпћи најугрпженијем станпвнищтву ппщтине, а у складу
са стратегијпм развпја спцијалне защтите на теритприји Савскпг венца

Бучетска
резерва

• Бучетска резерва представља нпвац кпји се кпристи за непланиране
или недпвпљнп планиране сврхе, кап и у слушају ванредних
пкплнпсти.

Капитални
издаци

• Капитални издаци су трпщкпви за изградоу нпвих, или инвестиципнп
пдржаваое ппстпјећих пбјеката, набавку ппреме, мащина и слишнп.
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Структура планираних расхпда и издатака бучета за
2019. гпдину
Кприщћеое
рпба и услуга
257.487.266
динара
Дптације и
трансфери
17.260.000
динара

Капитални
издаци
107.080.000
динара

Средства
резерве
3.600.000
динара

Укупни
расхпди и
издаци
694.455.292

Остали
расхпди
94.145.000
динара

Расхпди за
заппслене
206.700.000
динара

Спцијална
ппмпћ
8.183.026
динара
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Структура планираних расхпда и издатака бучета
за 2019. гпдину
Структура расхпда и издатака
Структурасредства
расхпдарезерве
и издатака

капитални издаци
15%
капитални
издаци
17%
пстали расхпди
1%
пстали расхпди
14%
спцијална
ппмпћ
6%

1%
средства резерве
2%

расхпди за
расхпди за заппслене
заппслене
30%
23%

дптације и
дптације
и
трансфери
трансфери
5%
2%
субвенције
спцијална ппмпћ
35%
1%

кприщћеое услуга
и рпба
37%

кприщћеое
услуга и рпба
11%
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Шта се прпменилп у пднпсу на 2018. гпдину?
Укупни трпщкпви наще градске ппщтине у 2019. гпдини су се ппвећали у
пднпсу на ппследоу измену Одлуке п бучету за 2018. гпдину за
11.450.088 динара, пднпснп за 1,02 %.

•
•
•

•
•
•
•

Кприщћеое рпба и услуга су смаоени за 29.080.680динара;
Пстали расхпди су смаоени за 1.465.000 динара ;
Средства резерве су пстала непрпмеоена;

Расхпди за заппслене су ппвећани су за 9.679.756 динара;
Дптације и трансфери су ппвећани за 1.385.000динара;
Расхпди за спцијалну защтиту су ппвећани за 682.026динара;
Капитални издаци су ппвећани су за 30.248.986 динара.
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Расхпди бучета пп прпграмима
Назив прпграма

Средства из Пдлуке п бучету за
2019. гпдину (изнпс у динарима)

% бучета пп прпграму

4.407.266

1

31.280.000

4

15.241.000

2

74.000.000

11

12.433.026

2

Прпграм 13. Развпј културе и инфпрмисаоа

50.369.000

7

Прпграм 14. Развпј сппрта и пмладине

12.540.000

2

Прпграм 15. Опщте услуге лпкалне сампуправе

443.995.000

64

Прпграм 16. Пплитишки систем лпкалне сампуправе

50.190.000

7

694.455.292

100

Прпграм 1. Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое
Прпграм 2. Кпмуналне делатнпсти
Прпграм 3. Лпкални екпнпмски развпј
Прпграм 4. Развпј туризма
Прпграм 5. Ппљппривреда и рурални развпј

Прпграм 6. Защтита живптне средине
Прпграм 7. Организација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура
Прпграм 8. Предщкплскп васпитаое и пбразпваое
Прпграм 9. Оснпвнп пбразпваое и васпитаое
Прпграм 10. Средое пбразпваое и васпитаое
Прпграм 11. Спцијална и дешија защтита
Прпграм 12. Здравствена защтита

Прпграм 17. Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије

Укупни расхпди пп прпграмима
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Структура расхпда пп бучетским прпграмима
КПМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНПСТИ
1%

ППЛИТИШКИ СИСТЕМ
ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ
7%

ППЩТЕ УСЛУГЕ
ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ
64%

РАЗВПЈ ТУРИЗМА
4%

ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
2%
Пснпвнп пбразпваое
И ВАСПИТАОЕ
11%

СПЦИЈАЛНА И
ДЕШИЈА ЗАЩТИТА
2%
Развпј културе и
инфпрмисаоа
7%

Развпј сппрта и
пмладине
2%
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Расхпди бучета расппдељени пп директним и
индиректним бучетским кприсницима
Р. бр.

Назив бучетскпг кприсника

1.

Скупщтина ппщтине

2.
3.
4.
5.
6.

Председник, Веће Градске ппщтине
Опщтинска управа
Правпбранилащтвп
Защтитник грађана
ДКЦ”Мајдан”

7.
8.

ТО “Савски венац”

Средства из Пдлуке п
бучету за 2019. гпдину
(изнпс у динарима)

% бучета
пп
кприснику

8.725.000

1

41.465.000
552.026.292
14.690.000
5.350.000
41.579.000

6
80
2
1
6

30.620.000

4

694.455.292

10021

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

У К У П Н П:

Најважнији капитални прпјекти градске ппщтине
Назив прпјекта

Планирана средства (изнпс у
динарима)
2019

Реконструкција пословних зграда градске општине Савски венац

36.500.000

Изградња дечије летње позорнице и реконструкција МЗ”Дедиње”

65.000.000

2020

2021
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На крају желимп да Вам се захвалимп щтп сте издвпјили
време за шитаое пве презентације бучета.
Укпликп сте заинтереспвани да сагледате у целини Одлуку п
бучету градске ппщтине Савски венац за 2019. гпдину, исту
мпжете преузети на следећем линку интернет странице
градске ппщтине:
https://www.savskivenac.rs/data/2018/Finansije/Odluka_o_bud
%C5%BEetu_za_2019.%20sa%20kadrovskim%20planom%20upra
ve%20i%20pravobranila%C5%A1tva.pdf
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