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Драге суграђанке и суграђани,
публикација пред вама је Грађански водич кроз буџет општине Сурчин .
Основна сврха овог документа је да вам пружимо најважније информације о планираном буџету за 2020.
годину, као и о околностима и одлукама којима смо се водили приликом његовог састављања,у којима сте и
ви активно учествовали.
С обзиром на то да највећи део новца стиже у буџет кроз наплату пореза, наша је обавеза да њиме
располажемо у најбољем интересу заједнице и да грађанима представимо тачне и разумљиве податке.
Грађански водич кроз буџет намењен је свим грађанима који желе да буду обавештени о плановима локалне
самоуправе за прикупљање и трошење новца и да прате реализацију постављених циљева.
Надамо се да је овај документ, објаснио кључна питања и тако учинио буџет приступачнијим и
разумљивијим.
Ова публикација настала је у оквиру иницијативе за веће укључивање јавности у буџетске консултације и ја
се надам да ћете и у наредним годинама бити спремни да се одазовете позиву да заједно планирамо развој
нашег Сурчина,као што сте то учинили и ове.
Дипл.инж.маш. Стеван Шуша
Председник Градске општине Сурчин

Шта је буџет и како настаје ?
БУЏЕТ градске општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и
расхода и издатака градске општине за буџетску, тј. календарску годину. Он представља
плански документ ,односно предвиђање остварења прихода и начин на који ће се они
трошити .
Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе градске општине, а средства из
којих се подмирују те обавезе,сливају се у буџет прикупљањем пореза,такси,накнада и
осталих врста прихода.
Председник општине и општинска управа спроводе општинску политику, а главна полуга те
политике и развоја је управо буџет.
Приликом дефинисања овог, за општину најважнијег документа, они морају да се воде
законским прописима, стратешким приоритетима развоја , као и предлозима буџетских
корисника,невладиних организација и грађана општине.

Наравно,буџет градске општине,односно ниво наших прихода зависи од политике коју
спроводи град,те се обим буџетских средстава мења из године у годину и не зависи
искључиво од нашег рада и резултата,већ од расподеле коју град одреди у својим актима.

На основу чега се доноси буџет ?
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Закони и прописи :
* Закон о буџетском систему
* Закон о финансирању локалне самоуправе
* Закон о локалној самоуправи
* Упутство Министарства финансија и Секретаријата за финансије Града Београда за
припрему одлуке о буџету за 2020.годину и др.
* Одлука о расподели средстава између града и градских општина
* Упутство за програмски буџет (од 2015.године)
Стратешки планови
* Стратегија развоја Градске општине Сурчин
* Акциони планови за поједине области
Статут градске општине
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Остварење прошлогодишњег буџета

КО СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ?
 Директни корисници буџета :

- Скупштина општине
- Веће и Председник општине
- Управа градске општине
 Индиректни корисници буџета:
-Месна заједница Сурчин
-Месна заједница Добановци
-Месна заједница Бољевци
-Месна заједница Јаково
-Месна заједница Бечмен
-Месна заједница Прогар
-Месна заједница Петровчић
-Месна заједница Нови Сурчин
-Месна заједница Радио Фар
-Установа културе
-Туристичка организација

* Остали корисници буџета:
- основне школе
- јавна предузећа
- невладине организације
- удружења грађана
- Хуманитарна фондација ‘Снага
живота’
- Црвени крст
- верске институције

Шта чини приходе и примања?
ПОРЕЗИ – Овој групи прихода припадају
и наплаћују се: део пореза на зараде
који
се
оствари
на
подручју
општине(део припада републици и
граду),
порез
на
приходе
од
самосталних
делатности,порез
на
имовину
физичких
и
правних
лица,порез на наслеђе и поклон,порез
на пренос апсолутних права,разне
комуналне таксе. Део ових прихода
наплаћује Пореска управа Републике
Србије, а део Локална пореска
администрација .
ДОНАЦИЈЕ
И
РЕПУБЛИЧКИ
ТРАНСФЕРИ
–
подразумевају
донације од физичких и правних лица
по разним основама, а трансфери
представљају пренос средства
са
републичког или градског нивоа.

ДРУГИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од
имовине, приходе од продаје добара и услуга, новчане
казне и одузету имовинску корист, добровољне
трансфере од физичких и правних лица и мешовите
и неодређене приходе.
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА – обухватају средства која се односе на
рефундацију расхода из претходне године

ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА –
Средства која остану
неутрошена на подрачунима у оквиру консолидованог
рачуна трезора на крају године преносе се у наредну
годину
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА –Обухватају приходе у Установи
културе
који се остварују обављањем редовних
делатности .

Извори финансирања
 01-буџетски приходи

 04-сопствени приходи
 07-трансфери
 08-донације од правних и физичких лица

 13-пренета нераспоређена средства
 15-пренета средства донација

Ко све може да учествује у изради буџета ?
Општинска
власт и
стручне
службе
Јавна
предузећа

Учесници у
изради
буџета

Грађани и
њихова
удружења

Месне
заједнице

Буџетски
корисници

Укључивање грађана у процес припреме буџета
 Грађани имају право да се питају о начину трошења
средстава из буџета општине и да буду информисани
о трошењу средстава које као порески обвезници
плаћају општини.






Грађани се могу укључивати преко :
Јавне расправе;
Грађанске иницијативе;
Јавне анкете;
Други облици комуникације са органима општине .

 Општина Сурчин је у 2020. години, у оквиру израде
одлуке о буџету обавила анкетирање грађана .
 У оквиру ове анкете, грађани и грађанке општине
Сурчин су својим гласовима предлагали где ће бити
утрошен део буџета ове године. На основу њихових
гласова , део буџета од 22 милиона је опредељен за
партиципативно буџетирање у 2020.години.

Структура прихода у 2020.години
Порези
623.114.622,00

БУЏЕТ ЧИНЕ :
 Порези
 Донације и
трансфери
 Други приходи
 Пренета неутрошена
средстава из ранијих
година
 Сопствени приходи
буџетских корисника

Сопствени
приходи
буџетских
корисника
717.000,00

Пренета
неутрошена
средства из
ранијих година
200.000.000,00

Донације и
трансфери
6.000.000,00

Укупни приходи и
примања
844.481.622,00
динара
Други приходи
13.650.000,00
Меморандумск
е ставке за
рефундацију
расхода
1.000.000,00

Структура прихода и примања у 2020.години
из свих извора финансирања
меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
0%

Структура прихода и примања

пренета средства
из претходне
године
24%

други приходи
1%
трансфери
1%
сопствени
приходи
0%

Порески приходи
74%

Шта се променило у приходима из буџета у
односу на раније године ?
Буџетски приходи ГО Сурчин су за 16.159.195,00 повећани у односу на
2019.годину.
Укупно планирани приходи у 2018. години из буџета су били 470.774.060,00 .
Укупно планирани приходи у 2019. години из буџета су 621.605.427,00 .
Укупно планирани приходи у 2020.години из буџета су 637.764.622,00.

На шта се троши општински буџет ?
Расходи за
запослене
207.195.342,00

Капитални
издаци
221.520.000,00

24,54 %

33,61 %

26,23 %

Средства
резерве
22.718.604,18
2.69 %

Коришћење
роба и услуга
283.872.200,00

Укупни расходи
и издаци износе
844.481.622,00

Остали
расходи
52.238.475,82
6.19 %

Социјална
давања
26.330.000,00
3.12 %

Отплата
камата и
пратећи
трошкови
3.057.000,00
0.36 %

Донације,
дотације и
трансфери
27.550.000,00
3.26 %

Шта чини општинске расходе у 2020 години ?
Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима.
Укупни планирани расходи и издаци у 2020.години из свих извора финансирања износе

844.481.622,00

динара .
Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене,како у управи,тако и код
директних и индиректних буџетских корисника, 24,54 %.
Коришћење роба и услуга обухвата трошкове комуналних услуга,путне
трошкове,услуге по уговору,специјализоване услуге,трошкове материјала и текуће
поправке и одржавање, 33.61 %.
Средства за отплату камата се односе на камате из редовног пословања,0.36 %.
Дотације и трансфери су трошкови које општина има по статутарној надлежности
према школама и предшколским установама,3.26 % .
Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама,политичким странкама
, порезе,таксе,новчане казне , 6.19 %.
Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалних помоћи за различите
категодије грађана,укључујући и средства која се добијају од Комесаријата за избегла и
расељена лица,3.12 %.
Буџетска резерва представља средства која се користе за непланиране или недовољно
планиране сврхе,као и у случају ванредних околности и ел.непогода,2.69 %.
Капитални издаци су трошкови за изградњу нових или инвестиционо одржавање
постојећих објеката,набавку опреме , машина,земљишта и сл, 26.23 %.

Структура расхода и издатака у 2020.
години из свих извора финансирања
Структура расхода и издатака
средства резерве
3%

капитални издаци
26%

коришћење услуга
и роба
34%

остали
расходи
6%
социјална помоћ
3%
дотације и
трансфери
3%

расходи за
запослене
25%

отплата
камата
0%

Шта се променило у расходима у односу на
2019. годину?

 Учешће грађана у
креирању буџета
 Заштита животне
средине
 Развој културне
инфраструктуре
 Више улагања у
планску
документацију
 За рад комуналне
инспекције
 Уређење депонија
 Социјалну заштиту




Комунална
делатност
комунални
трошкови
Финансирање рада
управе

Капиталне инвестиције у 2020.години
Р.бр.

Назив капиталног пројекта

Планиран износ за 2020. годину

1

Наставак радова на реконструкцији ДК Сурчин

50.000.000,00

2

Наставак радова на сали у Прогару

20.000.000,00

3

Наставак радова на изградњи паркова на територији ГО Сурчин

25.000.000,00

4

Наставак радова на реконструкцији спортске сале у Бољевцима

10.000.000,00

5

Наставак радова на реконструкцији гледалишта бине Бојчин

12.500.000,00

6

Наставак радова на реконструкцији вишенаменског објекта у Јакову

8.000.000,00

7

Наставак радова на реконструкцији спортског објекта у Прогару

8

Израда пројектне документације спортског центра Добановци

3.500.000,00

2.000.000,00

Планиран износ за 2020. годину
Р.бр.

9

10

11

Назив капиталног пројекта

Израда пројектне документације за реконструкцију зграде ДК Бечмен

Израда пројектне документације за уређење простора у Наутичком селу у
Бољевцима

Израда пројектне документације нове зграде општине

3.000.000,00

2.000.000,00

8.400.000,00

10.400.000,00

12

Израда Плана детаљне регулације свих гробаља на територији општине

13

Израда пројектне документације спортске сале за мале спортове и
вишенаменских просторија

14

Израда пројектне документације за озелењавање улица

15

Израда пројектне документације за израду канала за одводњавање

1.500.000,00

16

Реконструкција објекта на КП 384 у КО Бечмен

15.000.000,00

17

Израда паркова у Новом Сурчину и Јакову-партиципативно буџетирање за
2020.годину

6.000.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00

Партиципативно буџетирање-учешће грађана
у креирању буџета за 2020.годину
Грађани су учествовали путем е-маила и попуњавањем
анкетних листића.
Стигло је 4 е-маил пријаве и 248 попуњена анкетна листића.
195 анкетних листића је било попуњено са предлозима који
нису у надлежности општина,а такви су били и предлози
путем е-маила. То су углавном предлози за увођење
канализације,изградња тротоара,нове предшколске
установе,продужени боравак... Руководство ГО Сурчин ће
свакако са надлежним институцијама радити на решавању
и ових предлога.
53 анкетна листића су била са предлозима који се могу наћи
у одлуци о буџету општине Сурчин.

Шта је ушло у буџет по предлозима грађана ?
 Обележавање улица у Добановцима 3.000.000,00

динара
 Реконструкција просторија месне заједнице Прогар
5.000.000,00 динара
 Уређење депоније у Петровчићу 5.000.000,00 динара
 Парк у Новом Сурчину 4.000.000,00 динара
 Парк у Јакову 5.000.000,00 динара
Из 2019.године ,по партиципативном буџетирању,преносе
се у 2020.годину
 Радови на згради месне заједнице у Јакову 4.100.000,00
 Изградња дечјих паркова и игралишта на територији
општине у износу од 25.000.000,00

Програмско буџетирање у 2020. години
Буџет наше општине је програмски. Шта то тачно значи? Новац је намењен
за програме који доприносе испуњавању стратешких циљева развоја наше
општине , а трошкови буџета распоређени су према пројектима на које се
односе.
Закон о буџетском систему обавезује буџетске кориснике да Одлука о буџету
за 2020. годину буде израђена на програмском принципу, што је и
испоштовано приликом израде Одлуке о буџету општине Сурчин за 2020.
годину.
Овакав начин израде одлуке о буџету подразумева дефинисање циљева и
индикатора којима се мери успешност остваривања дефинисаних циљева.
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2020. годину акценат ставља на
обезбеђење нормалног функционисања система локалне самоуправе без
застоја у раду буџетских корисника,реализацију комуналног програма и
инвестиција , већу подршку основним школама и социјално угроженој групи
становништва,као и развоју спортског и културног аматеризма кроз подршку
невладином сектору.

ПРОГРАМСКО ТРОШЕЊЕ У 2020.ГОДИНИ
Програм 3:
Локални
економски
развој

Програм 1: Урбанизам
и просторно
планирање

Програм 2:
Комунална
делатност

Програм 5:Развој
пољопривреде

Програм 6:
Заштита животне
средине

Програм 9:Основно
образовање

Програм 14: Развој
спорта и омладине

Програм 4:
Развој туризма

Програм 7:Путна
инфраструктура

Програм 8 :
Предшколско
васпитање и
образовање

Програм 11:
Социјална и дечја
заштита

Програм 13:Развој
културе

Програм 15:
Опште услуге
локалне
самоуправе

Програм 16:
Политички систем
локалне самоуправе

Структура расхода по програмима у 2020.години

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1%

СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
3%

ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
7%

ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
1%

ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
0%

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
3%

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
3%
ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
50%

КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
10%

ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
1%

СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
4%

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
12%

ПРЕДШКОЛСКО
РАЗВОЈ СПОРТА И ОБРАЗОВАЊЕ
0%
ОМЛАДИНЕ
5%

Расходи и издаци по програмима у 2020.години
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ ПРОГРАМА

УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ
РАСХОДИМА

ИЗНОС

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

26,850,000.000

3.18%

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

86,300,000.000

10.22%

200,000.000

0.02%

28,412,000.000

3.36%

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

8,040,000.000

0.95%

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4,330,000.000

0.51%

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
7 ИНФРАСТРУКТУРА

9,800,000.000

1.16%

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УКУПНО :

500,000.000
27,950,000.000

3.31%

32,450,000.000

3.84%

101,773,000.000

12.05%

37,800,000.000

4.48%

418,384,804.000

49.54%

61,691,818.000

7.31%

844,481,622.000

Распоред средстава по организационој
класификацији

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК

ИЗНОС

УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ РАСХОДИМА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

18,452,915.820

2.19%

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

43,238,902.000

5.12%

ОПШТИНСКА УПРАВА

782,789,804.180

92.69%

717,137,604.180

84.92%

5,467,200.000

0.65%

3. Културни центар Сурчин

31,773,000.000

3.76%

4.Туристичка организација

28,412,000.000

3.36%

1. Управа
2. Месне заједнице

УКУПНО :

844,481,622.000

Програм 1 –Становање,урбанизам и просторно планирање
1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање 26.850.000,00
(пројекти затеченог стања,план постављања привремених објеката,пројекат
зграде општине,пројекат кухиње и магацина предш.уст.,пројекат
уређења канала,пројекат озелењавања)

Програм 2 – Комунална делатност

1102-0001:
1102-0002:
1102-0003:
1102-0006:
1102-1003:

Одржавање јавног осветљењa 1.000.000,00
Одржавање јавних зелених површина 30.000.000,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 33.300.000,00
Одржавање гробаља и погребне услуге 20.000.000,00
Извршавање решења комуналне инспекције 2.000.000,00

Програм 3-Локални економски развој
1501-0002: Мере активне политике запошљавања 100.000,00
1501-0003: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
100.000,00

Програм 3 – Развој туризма
1502-0001: Управљање развојем туризма 23.342.000,00
1502-0002: Промоција туристичке понуде 5.070.000,00

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
0101-0001: Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници 150.000
0101-1004: Уређење атарских путева 5.000.000
0101-0500: Функционисање пољочуварске службе и
система одбране од града 2.890.000,00
Програм 6 – Заштита животне средине
0401-0001: Управљање заштитом животне средине
2.000.000
0401-0005: Управљање комуналним отпадом 2.000.000
0401-1005: Конкурси у области заштите животне
средине 330.000,00

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
0701-0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре 6.800.000,00
0701-1006: Унапређење безбедности саобраћаја 3.000.000,00

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање
2001-0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања
и образовања 500.000,00

Програм 9 – Основно образовање и васпитање
2002-1007: Текуће одржавање школа 25.000.000,00
2002-1008: Превоз ученика основних школа 300.000,00
2002-1009: Награде успешним ученицима500.000,00
2002-1010: Превоз ученика на републичка и међународна
такмичења150.000,00
2002-1011: Ђаци прваци 1.000.000,00
2002-1012: Остали програми 1.000.000,00

Програм 11 – Социјална и дечија заштита
0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи
2.000.000,00
0901-1013: Подршка социо-хуманитарним организацијама
2.000.000,00
0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста
600.000,00
0901-0006: Подршка деци и породици са децом 1.500.000,00
0901-1014: Подршка избеглим и расељеним лицима
20.350.000,00
0901-1015: Брига о старима 6.000.000,00

Програм 13- Развој културе и информисања
1201-0001: Функционисање локалних установа културе
15.096.000,00
1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва 4.000.000,00
1201-0003: Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа 5.000.000,00
1201-1022: Културне манифестације 15.960.000,00
1201-1016:
Капитално инвестирање у домове културе
61.000.000,00

Програм 14 –Развој спорта и омладине
1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима 4.000.000,00
1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту
1.300.000,00
1301-1017: Подршка спортским клубовима кроз доделу
бесплатних термина у спортским објектима 10.000.000,00
1301-1018: Награде успешним спортистима 1.000.000,00
1301-1019: Изградња спортске инфраструктуре 21.500.000,00

Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе
0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина 336.399.000,00
0602-0002 : Функционисање месних заједница 5.467.200,00
0602-0009: Текућа буџетска резерва 21.718.604,18
0602-0010 : Стална буџетска резерва 1.000.000,00
0602-0014 : Управљање у ванредним ситуацијама
1.700.000,00
0602-1020: Награде заслужним грађанима 1.000.000,00
0602-1021: Партиципативно буџетирање 51.100.000,00

Програм 16 –Политички систем локалне самоуправе
2101-0001: Функционисање Скупштине 13.016.735,82
2101-1001: Спровођење редовне изборне процедуре
5.436.180,00
2101-0002: Функционисање извршних органа 42.738.902,00
2101-1001: Прослава општинске славе Св.Стефан Дечански
500.000,00

Захваљујемо се свима који су учествовали у раду на одлуци о буџету и тиме утицали на
расподелу дела буџета наше општине за 2020.годину.
Позивамо све учеснике да се и у наредном периоду што активније укључе у процес
припреме буџета и на тај начин дају свој допринос транспаретнијем раду јавне управе .

Захваљујемо се што сте одвојили време за читање ове презентације буџета за 2020. годину.
Уколико сте заинтересовани да видите целу Одлуку о буџету за 2020. годину, исту можете
преузети на сајту општине Сурчин, у делу где је буџет.

Општина Сурчин
Одељење за финансије
Начелница : Биљана Бранковић
Телефон: 011/8443-753
Е-маил: biljana.brankovic@surcin.rs
Сајт општине: www.surcin.rs

