




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 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА ЗА 2018.ГОДИНУ



Драге суграђанке и суграђани,

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
сажето и јасно прикажемо колико је остварено прихода и примања као и колико је било расхода и издатака у
претходној години како по буџетским корисницима тако и по програмима.

Овај водич представља сажет и јасан приказ Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета
градске општине Звездара за 2018. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка за разумевање због
специфичних појмова и класификација које је чине.

Искрено се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину трошења јавних
средстава и реализацији расхода.

Кроз овакав транспарентан приступ настојимо да унапредимо разумевање и интересовање наших
суграђана за локалне финансије. Циљ нам је да у будућности успоставимо континуирану сарадњу локалне
самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној заједници.
Један од начина је и разумевање расподеле и трошења буџетских средстава чији приказ је пред вама.

Милош Игњатовић

Председник

Градске општине Звездара



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА

Укупно остварени 
буџетски приходи 

и примања 
691.457.944

динара

Пренета 
неутрошена 
средства из 
претходне 

године 
172.282.814 

динара

Класичан оквир 
буџета 

456.493.477 
динара

Трансфери 
и донације 
54.968.812

динара

Меморандумске 
ставке 7.712.841

динара



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА

Пренета неутрошена 
средства из претходне 

године
25%

Трансфери и донације
8%

Класичан оквир буџета
66%

Меморандумске ставке 
1%



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
593.315.924

динара

Расходи за 
запослене 

207.102.818
динара

Отплата камата 
2.547.740 динара 

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

28.565.876
динара

Основна средства 
65.876.791 динара



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Расходи за запослене
35%

Коришћење роба и 
услуга

19%

Отплата камата
0%

Донације, дотације и 
трансфери

23%

Социјално осигурање и 
социјална заштита

5%

Остали расходи
3%

Основна средства
11%

Издаци за отплату 
главнице

4%



ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН
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МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине 11.510.913 динара

Председник 7.105.618 динара

Општинско веће 24.285.586 динара

Општинско правобранилаштво 17.545.243 динара 

Општинска управа 517.209.965 динара 

Месне заједнице 15.658.599 динара



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА

Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура

10%

Предшколско васпитање и 
образовање

1%

Основно образовање и 
васпитање

9%

Социјална и дечија заштита
5%

Развој културе и 
информисања

2%

Развој спорта и омладине
7%

Опште услуге локалне 
самоуправе

59%

Политички систем локалне 
самоуправе
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Опште услуге локалне самоуправе

Политички систем локалне самоуправе



ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

• Утрошено током 2018. године: укупно 57.725.800 динара

• Реализовано током 2018. године: реконструкција, одржавање и
коришћење некатегорисаних путева, реализација пројеката
безбедности у саобраћају, набавка мултифункционалних седишта за
бебе



ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и образовање

• Укупно је утрошено 5.843.239 динара

• Средства су трансферисана Предшколској установи ’’Звездара’’ за 
текуће поправке и одржавање објеката

• Урађена је санација-реконструкција кухиње у вртићу ’’Маслачак’’, док 
су у осталим објектима вршени зидарски и кровнополагачки радови



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

• Укупно је утрошено 55.876.917 динара

• Средства су коришћена за текуће поправке и одржавање објеката 
основних школа, за исхрану и смештај ученика са посебним потребама, 
за превоз ученика и њихових пратилаца, превоз ученика на републичка 
такмичења, награде ученицима и пројекте безбедности деце 



ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита

• Укупно је утрошено 27.987.137 динара

• Средства су трошена за једнократне помоћи (пакети хране и новогодишњи 
пакетићи за децу из породица слабијег имовинског стања), у сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице организована је подела грађевинског материјала и 
огрева, као и једнократних новчаних помоћи; такође организоване су разне 
манифестације и сајмови који имају за циљ унапређење заштите сиромашних и 
оних којима је помоћ неопходна

• Програмом су обухваћени појединци и породице свих узраста којима је неопходна 
помоћ и подршка ради превазилажењапроблема у свакодневном функционисању



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

• Укупно утрошено 10.766.520 динара

• Програм је реализован као подршка развоју културе на територији ГО 
Звездара

• Средства су коришћена за суфинансирање пројеката у области културе, 
организовање међународног дечјег позоришног фестивала 
’’Позориште Звездариште’’ и организовање мултидисциплинарне 
манифестације ’’Звездаријада’’



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

• Укупно је утрошено 43.556.627 динара

• Средства су коришћена за суфинансирање 18 годишњих програма у 
области спорта и два посебна програма. Извршена је набавка спортске 
опреме и реквизита за 20 школа, такође трансферисана су средства ЈП 
СЦ ’’Олимп Звездара’’ за реализацију 18 различитих програма који 
укључују кориснике свих узраста 



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

• Укупно је утрошено 348.657.567 динара

• Циљ овог програма је континуирано функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине: 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 формирани и 
сви остали трошкови на начин на који и како је могуће утицати а да при 
томе функционисање локалне самоуправе задржи постојећи квантитет 
и квалитет.



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе

• Укупно утрошено 42.902.117 динара

• Одржано је 6 седница Скупштине Градске општине Звездара усвојено је 
52 акта и одржано 27 седница радних тела Скупштине.  Скупштина је у 
потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са 
Статутум града Београда и Статутом Градске општине Звездара

• Веће ГО Звездара је на својих 23 седнице, усвојило 85 аката из своје 
надлежности.



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 
прегледали презентацију

• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну 
Градске општине  Звездара за 2018. годину, са свим пратећим 
документима у целини, исту можете преузети на следећем линку 
интернет странице општинске управе: https://zvezdara.rs/wp-
content/uploads/2019/06/Zavrsni2018.pdf

https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2019/06/Zavrsni2018.pdf

