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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 ГО Сурчин

Дипл.инж.маш. Стеван Шуша



СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА

Укупно 
остварени 
приходи и 
примања 

656.316.741,22
динара

Приходи од 
пореза 

605.147.229,85
динара

Дотације и 
трансфери 

21.422.608,96
динара

Други приходи 
26.726.462,01

динара

Добровољни 
трансфери од 

физичких и 
правних лица 

917.038,90
динара

Меморандумске 
ставке 

1.313.773,03
динара

Мешовити и 
неодређени 

приходи 
732.628,47

динара

Сопствени 
приходи 

индиректног 
корисника  
57.000, 00 

динара 

Пренета средства 
из 2018.године 

износе 
477.614.237,57 

динара 



Порез на доходак,добит 
и капиталне добитке

27%

Порез на имовину
59%
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4%
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3%

Други приходи
4%Добровољни трансфери 

од физичких и правних 
лица
0%

Мешовити и 
неодређени приходи

0%

Меморандумске ставке 
за рефундацију расхода

0%

Сопствени приходи 
индиректног корисника

0%

Структура остварења прихода и примања



Структура прихода и примања планирано за 2019 извршено у 2019

Порез на доходак,добит и капиталне добитке 176,686,717.00 174,980,045.61

Порез на имовину 391,418,710.00 389,166,075.18

Порез на добра и услуге 22,140,000.00 25,747,744.01

Други порези 15,760,000.00 15,253,365.05

Донације и трансфери 21,387,446.00 21,422,608.96

Други приходи 11,600,000.00 26,726,462.01

Добровољни трансфери од физичких и правних лица 984000.00 917038.90

Мешовити и неодређени приходи 3,000,000.00 732,628.47

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000.00 1,313,773.03

Сопствени приходи индиректног корисника 237,000.00 57,000.00
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ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ПО МЕСЕЦИМА

Јануар 49,310,614.70

Фебруар 69,287,868.02

Март 59,192,873.81

Април 155,831,805.85

Мај 182,095,580.27

Јун 32,607,754.21

Јул 25,711,161.33

Август 21,632,583.70

Септембар 13,716,300.23

Октобар 16,525,470.22

Новембар 23,050,927.30

Децембар 7,353,801.58
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
БУЏЕТА

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
676.402.421,59

динара

Расходи за 
запослене 

161.255.943,69
динара Коришћење роба 

и услуга 
234.219.997,12

динара

Отплата камата 
1.083.284,90

динара 

Субвенције 
8.378.000,00

динара

Донације, 
дотације и 
трансфери 

37.527.077,07
динара

Социјално 
осигурање и 

социјална 
заштита 

13.910.566,65
динара

Остали расходи 
75.094.538,83

динара

Капитални 
издаци 

144.883.013,33
динара

Издаци за 
отплату главнице 

и набавку 
финансијске 

имовине  
50.000,00 динара 
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Структура расхода и издатака



Структура расхода и издатака план за 2019 извршење за 2019

расходи за запослене 197,936,700.00 161,255,943.69

коришћење роба и услуга 346,239,263.47 234,219,997.12

отплата камата 1,262,000.00 1,083,284.90

субвенције 8,378,000.00 8,378,000.00

донације, дотације и трансфери 61,569,815.02 37,527,077.07

социјално осигурање и социјална заштита 28,416,500.00 13,910,566.65

остали расходи 91,393,726.21 75,094,538.83

капитални издаци 382,196,791.93 144,883,013.33

Издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине 50,000 50,000
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ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА  ПО  МЕСЕЦИМА 

Јануар 30,300,087.91

Фебруар 53,741,305.41

Март 28,404,085.44

Април 53,796,638.84

Мај 30,100,601.86

Јун 47,566,283.16

Јул 65,498,410.44

Август 44,551,141.51

Септебар 56,754,545.71

Октобар 71,493,309.06

Новембар 64,303,154.26

Децембар 129,892,857.99
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине 12.282.937,35 динара

Председник и Веће  општине 41.314.671,30 динара

Општинско правобранилаштво 3.321.963,24 динара 

Управа ГО Сурчин  619.482.849,70 динара 
-општинска управа  561.541.061,81 динара                                                    
-месне заједнице  4.153.320,52  динара                                      
-Културни центар Сурчин 35.348.538,04  динара

-Туристичка организација ГО Сурчин  18.439.929,33 динара



СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА 
Скупштина општине
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Општинско 
правобранилаштво

1%

Општинска  управа
85%

Месне заједнице
1%

Културни центар Сурчин
5%



ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
Програм 1: Становање,урбанизам и просторно  планирање 1.084.800,00

Програм 2: Комуналне делатности 73.120.609,63

Програм 3: Развој туризма 18.439.929,33

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој 9.969.203,47

Програм 6: Заштита животне средине 2.264.101,22

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 8.886.447,01

Програм  8: Предшколско васпитање 0,00

Програм 9: Основно образовање и васпитање 27.894.000,24

Програм 11: Социјална и дечија заштита 15.663.941,67

Програм 13: Развој културе и информисања 141.164.197,05

Програм 14: Развој спорта и омладине 34.907.632,70

Програм 15:  Опште услуге локалне самоуправе 289.409.950,62

Програм 16:  Политички систем локалне самоуправе 53.597.608,65



СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 
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САМОУПРАВЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно 
планирање

• Укупно утрошено 1.084.800,00 динара

• Цела територија општине покривена је планским документима,
постоји Просторни план за територију општине, као и План генералне
регулације за грађевинско подручје седишта јединице локалне
самоуправе –град Београд (I-XIX) и бројни планови детаљне регулације
који су од значаја за одређено подручје,као и други урбанистички
планови .



ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности 

* Укупно утрошено 73.120.609,63 динара

* Током 2019.године редовно је  одржавана  јавна расвета . Обављене су  
1736 интервенцијa на мрежи јавног осветљења по поднетим 
иницијативама грађана. 

* Одржавана  је зелена јавна површина

од 676.320 м2 у периоду 

април-октобар.

* Програмом одржавања хигијене на

јавним површинама обухваћено је

4,8 % улица.



ПРОГРАМ 3. Развој туризма 

• Укупно утрошено 18.439.929,33 динара

• У оквиру овог програма обезбеђена су  средства за редовно 
функционисање новоформиране Туристичке организације Градске 
општине Сурчин  и за спровођење  туристичких  манифестација према 
њиховом усвојеном програму .



ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој

* Укупно утрошено 9.969.203,47 динара

* Током 2019.године одржана су два едукативна 

скупа за 205 пољопривредника . 

* Организована је посета пољопривредника 

86. Међународном сајму пољопривреде у Новом

Саду. Око 55 пољопривредника Сурчина имало је 

прилику да се у току једнодневног излета упозна

са новитетима сајма представљеним од стране

1500 излагача из 30 земаља.

* Обезбеђен је одлазак пољопривредника и винара на 56.Опленачку 
бербу грожђа . 

* У  2019.години уређено је 2100 метара атарских путева .



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине

• Укупно утрошено 2.264.101,22 динара

• У извештајном периоду, због активности комуналне инспекције успели 
смо да смањимо број дивљих депонија. Очишћена је велика депонија у 
Петровчићу .

• Спроведен је ликовни конкурс за школску децу на тему очувања 
животне средине и подељено је 12 награда.

• Набављено је и подељено 1100 платнених торби становницима наше 
општине у акцији избацивања из употребе пластичних кеса. 



ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

• Утрошено 8.886.447,01 динара

• Предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ има склопљен Уговор о 
одржавању путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима 
на територији ГО Сурчин. Ове године се одржавало 5 пружних прелаза 
и 2 уређаја за саобраћајну сигнализацију .

• У извештајном периоду зимско одржавање путева је спровођено у 
складу са Програмом рада Зимске службе на територији ГО Сурчин у 
дужини од 350,50 км.

• У оквиру спровођења програма унапређења безбедности у саобраћају 
подељено је 490 ауто седишта и извршена је едукација 800 деце .



ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

• Укупно утрошено 27.894.000,24 динара

• У складу са статутарним надлежностима,ГО Сурчин  је издвојила 
средства за текуће одржавање   6 основних школа и 2 издвојена 
одељења,за исхрану и смештај деце са посебним потребама,превоз 
инвалидне деце до школе,награде успешним ученицима,поклон пакете 
добродошлице ђацима првацима,превоз на такмичења...



ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита

• Укупно утрошено 15.663.941,67 динара

• ГО Сурчин је обезбедила  средства за ургентне помоћи становништву  у 
лечењу и код уништења имовине,сахране НН лица, за пројекте социо-
хуманитарних организација који се односе на различите врсте помоћи 
социјално угроженом становништву,редовно функционисање Црвеног 
крста.

• У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције обезбеђена су 
средства за разне видове помоћи лицима са избегличким статусом као 
и интерно расељеним лицима 



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

• Укупно утрошено 141.164.197,05 динара

• Кроз овај програм обезбеђена су 
средства за спровођење конкурса за 
НВО које се баве културом. У 2019. 
години средства је добило 32 НВО, од 
којих 1 НВО чије су чланице женског 
рода,а све у складу са Планом увођења 
родноодговорног буџетирања .

• Утрошена  су и  средства за верске 
заједнице, која су додељена  путем 
конкурса, са циљем очувања културно-
историјске баштине. Средства је  добило 
7 црквених општина.

• Реновирани су домови културе у 
Добановцима,Бољевцима и Сурчину

• У оквиру овог програма обезбеђена су и 
средства за редовно функционисање 
Установе културе и за спровођење 
програма културних манифестација .



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

• Укупно утрошено 34.907.632,70 динара

• Кроз овај програм ГО Сурчин је  обезбедила  
боље услове за бављење спортом свих грађана 
и грађанки општине. У оквиру програма су 
планирана средства за задовољавање потреба 
грађана у области спорта, као и финансирање 
локалних спортских организација, удружења и 
савеза преко којих се остварује јавни интерес у 
области спорта. По конкурсу  је  средства 
добило 29 спортских организација.Подршка
спортским клубовима је обезбеђена и кроз
доделу бесплатних термина у спортским
објектима .

• Реализован је успешно и програм школског и 
предшколског спорта.

• Награђивани су успешни спортисти

• Значајна средства су уложена у реконструкцију 
спортских објеката на нашој територији



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

• Укупно утрошено 289.409.950,62 динара

• кроз овај  програм обезбеђена су средства за редовно функционисање 
запослених у управи,месним заједницама  и правобранилаштву. 

• Морају се обезбедити и средства  за комуналне трошкове, текуће 
одржавање објеката ,заштите имовине и лица, обезбеђење подршке 
грађанима,развој заједнице...



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе

• Укупно утрошено 53.597.608,65 динара

• Са 6 одржаних седница Скупштине општине Сурчин и 109 усвојених
аката , Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје 
надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и 
Статутом општине Сурчин.

• Веће ГО Сурчин је на својoj 31 седници,усвојило 189 аката из своје 
надлежности.



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 
прегледали презентацију

• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну 
општине Сурчин за 2019.годину, са свим пратећим документима у 
целини, исту можете преузети на званичној интернет презентацији 
општине Сурчин на следећим линковима  : http://surcin.rs/wp-
content/uploads/2020/10/Odluka-o-zavrsnom-racunu-2019.pdf и 
http://surcin.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-
12-mesec-2019.pdf

• Уколико имате питања у вези са  презентацијом или Одлуком о 
завршном рачуну за 2019.годину, можете нам писати на е-маил адресу
biljana.brankovic@surcin.rs и оставити контакт податке за достављање 
одговора

http://surcin.rs/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-zavrsnom-racunu-2019.pdf
http://surcin.rs/wp-content/uploads/2020/10/Izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-12-mesec-2019.pdf

