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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.

Шта је буџет и како настаје ? 



На основу чега се доноси буџет ?

1.     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 2021.годину и др.

* Одлука о расподели средстава између града и градских општина

* Упутство за програмски буџет 

* Стратегија развоја Градске општине Сурчин

* Акциони планови за поједине области

3. Статут градске општине 

4. Потребе буџетских корисника

5. Започети пројекти из ранијих година

6. Остварење прошлогодишњег буџета 



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



Извори финансирања

 01-буџетски приходи

 07-трансфери других нивоа власти 

 08-донације од правних и физичких лица

 13-пренета нераспоређена средства

 15-пренета средства донација



Ко све може да учествује у изради буџета ?

Учесници у  
изради 
буџета

Општинска 
власт и 
стручне 
службе

Месне 
заједнице

Буџетски 
корисници

Грађани и 
њихова 

удружења

Јавна 
предузећа



БУЏЕТ ЧИНЕ :

 Порези
 Донације и 

трансфери
 Други приходи
 Меморандумске 

ставке за 
рефундацију расхода

 Пренета неутрошена 
средстава из ранијих 
година

Структура прихода у 2021.години 

Порези
489.957.286,00

Донације и 
трансфери

5.500.000,00

Други приходи

19.551.000,00

Меморандумске 
ставке за 

рефундацију 
расхода 

2.000.000,00

Пренета  
неутрошена 
средства из 

ранијих година
250.000.000,00

Укупни приходи   и 
примања

767.008.286,00
динара



Структура прихода и примања у 2021.години 

из свих извора финансирања

Порески приходи
74%

трансфери
1%

други приходи
1%

меморандумске 
ставке за 

рефундацију 
расхода

0%

сопствени 
приходи

0%

пренета средства 
из претходне 

године
24%

Структура прихода и примања



Шта се променило у приходима из буџета  у

односу на раније године ?

2020-а буџетска година ће остати забележена по веома тешким условима 

пословања  у свим делатностима. Смањен обим пословања услужних и 

привредних грана,директно се одражава и на извршавање локалних буџета .   Све 

мере које су Република и главни град предузимали  у епидемијским условима 

,довеле су  до тога да је буџет 2020.године смањен  већ сада за 30 %. 

Судећи по последицама које је пандемија оставила на све светске економије ,као 

и на повећање трошкова  пружања здравствених услуга и трошкова примене 

мера Владе у ублажавању последица епидемије , ова криза ће се прелити и на 

2021.годину .

Стога је град Београд,  Одлуком о расподели средстава између града и градских 

општина,умањио приходе градским општинама за 20 % у односу на првобитну 

одлуку о буџету за 2020.годину . То значи да ће обим буџета ГО Сурчин за 

2021.годину бити 511.508.286,00 динара , а 2020.године је износио  

637.764.622,00 динара . 



Осим буџетских средстава ,ГО Сурчин планира  у 
2021.години  и приходе из других извора финансирања :

• средства  трансфера од Комесаријата за избегла и расељена 
лица за збрињавање ове категорије становништва у износу 
од 4.900.000,00 динара ;

• средства  трансфера од града Београда за покривање 
трошкова изласка на терен матичара  у износу од 
100.000,00 динара ;

• Средства добровољних трансфера од правних и физичких 
лица у износу од  500.000,00 динара;

• Пренета неутрошена средства из 2020.године у износу од 
250.000.000,00 динара . 

На основу ових  планираних додатних прихода, укупни 
приходи  у Нацрту одлуке о буџету ГО Сурчин за 
2021.годину износе 767.008.286,00 динара  . 



На шта се троши општински буџет ? 

Укупни расходи 

и издаци износе

767.008.286,00 

Расходи за 
запослене  

211.046.104,80

27,52 % Коришћење 
роба и услуга  
283.001.097,69

36,90 %

Отплата 
камата и 
пратећи 

трошкови  
1.070.000,00

0,14 %

Донације,     

дотације и 
трансфери  

18.750.000,00

2,44 %
Социјална 

давања  
19.729.500,00

2,57 %

Остали 
расходи  

48.941.583,51

6,38 %

Средства 
резерве  

10.500.000,00

1,37 %

Капитални 
издаци  

173.970.000,00

22,68 %



Шта чини општинске расходе у 2021 години ? 
Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. 

Укупни планирани расходи и издаци у 2021.години из свих извора финансирања  

износе                                  767.008.286,00  динара  .

Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене,код директних и 

индиректних буџетских корисника,плате,накнаде за превоз,за боловање... 27,52 %.

Коришћење роба и услуга обухвата  трошкове комуналних услуга,путне 

трошкове,услуге по уговору,специјализоване услуге,трошкове материјала и текуће 

поправке и одржавање.. 36,90 %.

Средства за отплату камата се односе на камате из редовног пословања...0,14 %.

Дотације и трансфери су трошкови које општина има по статутарној надлежности 

према школама  ....2,44 % .

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама,политичким 

странкама , порезе,таксе,новчане казне .. 6,38 %.

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...2,57%.

Буџетска резерва представља средства  која се користе за непланиране или 

недовољно планиране сврхе,као и у случају ванредних околности и ел.непогода...1,37 

%.

Капитални издаци су трошкови  за изградњу нових или инвестиционо одржавање 

постојећих објеката,набавку опреме , машина,земљишта и сл...22,68 %.



Структура расхода и издатака у 2021.

години из свих извора финансирања

Расходи за 
запослене

28%

Коришћење 
услуга и роба

37%

Отплата камата
0%

Дотације и 
трансфери

2%

Социјална  
заштита

3%

Остали 
расходи

6%

Капитални 
издаци

23%

Средства резерве 
1%

Структура расхода и издатака



Капиталне инвестиције у 2021.години 

Р.бр. Назив капиталног пројекта Планиран износ за 2021. годину

1 Наставак радова на реконструкцији  ДК Сурчин 6.000.000,00

2 Реконструкција  сале у Прогару 30.000.000,00

3 Наставак радова на изградњи паркова и дечијих игралишта на територији ГО Сурчин 10.150.000,00

4 Наставак радова на реконструкцији гледалишта бине Бојчин 15.000.000,00

5 Одржавање гробаља на територији ГО Сурчин 23.000.000,00

6 Опремање ДК Сурчин,ДК Добановци,ДК Бољевци 22.000.000,00

7 Израда пројектне документације  спортског центра Добановци 2.000.000,00

8 Израда пројектне документације нове зграде општине 8.400.000,00

9 Израда Плана детаљне регулације  гробаља на територији општине 
1.500.000,00

10 Израда пројектне документације спортске сале за мале спортове 
6.000.000,00

11 Израда урбанистичког пројекта пијаце у Сурчину
500.000,00

12 Реконструкција објекта на КП 384 у КО Бечмен 18.000.000,00

13 Аутобуско стајалиште у Бољевцима 1.000.000,00

14 Куповина видео надзора за све важне пунктове на територији ГО Сурчин 6.000.000,00



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 оквиру израде одлуке о буџету
за 2021.годину, обавила анкетирање грађана .

 У оквиру ове анкете, грађани и грађанке општине
Сурчин су својим гласовима предлагали где ће бити
утрошен део буџета 2021 године..



Партиципативно буџетирање-учешће грађана

у креирању буџета за 2021.годину

Грађани су учествовали путем е-маила и попуњавањем 

анкетних листића.

Стигло је 18 е-маил пријава и 114 попуњених анкетних

листића.

Велики број анкетних листића је  попуњен са предлозима 

који нису у надлежности општина,а такви су били и 

предлози путем е-маила. То су углавном захтеви за  

увођење канализације,водовода,изградња 

тротоара,школа,увођење продуженог боравка,постављање 

лежећих полицајаца,проблеми са радом пошта,амбуланти , 

асфалтирање улица,појачан рад полицијских патрола...



Руководство ГО Сурчин ће свакако сумирати све ове предлоге и 
сачинити иницијативе према надлежним институцијама ради  
решавања свих   предлога и проблема које су грађани истакли . 

Доста предлога је везано за бољи рад управе и јавних 
предузећа,што не изискује додатна средства из буџета,али ће се 
они са дужном пажњом анализирати и учинити све да се рад 
свих служби на територији ГО Сурчин доведе на максимално 
одговоран ниво. 

Упућивањем јавног позива за учешће грађана у креирању буџета за 
2021.годину ,планирали смо да издвојимо 10.000.000,00 динара . 

Због великог броја предлога који су се заиста подударали са 
нашим плановима,одвојено је чак 52.650.000,00 динара за 
партиципативни буџет. 



Шта је ушло у буџет по предлозима грађана ?

 Изградња и уређење дечијих игралишта у Сурчину,Бечмену 
и Добановцима                                            10.150.000,00 динара

 Санација и адаптација сале у Прогару  30.000.000,00 динара 

 Уређење гробља у Јакову                            3.000.000,00 динара

 Уређење аутобуског стајалишта код Наутичког села у 
Бољевцима                                                    1.000.000,00 динара

 Уређење атарских путева у Петровчићу 1.500.000,00 динара 

Из 2020.године ,по партиципативном буџетирању,преносе се у 
2021.годину средства за 

 Радове на довршетку зграда МЗ у Јакову и МЗ  Петровчић 
7.000.000,00 динара .



МЗ БОЉЕВЦИ 
Предлози Број предлога 

1
Аутобуско стајалиште код Наутичког села 18

изабрани предлог 

2
Тротоари у ул.Браће Јовановић 5

3
Тротоари у ул.Цветка Рамљанца 5

4 Парк за децу у ул.Браће Гавриловић 3

5 Парк за децу у ул.  Браће Вујић 2

6 Ћуприје у ул.Браће Гаврајић 2

7 Тротоари у ул.Браће Стојадиновић 2

8 Озелењавање трга у Бољевцима 2

9 Санирање дивље депоније у атару села 1

10

Управљање комуналним отпадом не функционише на 

задовољавајући начин (

нема довољно контејнера и није довољно да ЈКП 

једном месечно одвози кабасто смеће) 1

11

Тротоари од уласка у Бољевце до скретања у Наутичко 

село ул. Реље Опарушића 1

СВЕГА 42



МЗ     ДОБАНОВЦИ

Предлози Број предлога 

1 Игралиште у дворишту вртића 

"Патуљак" 9
изабрани предлог 

2 Фискултурна сала 1

3 Школска кухиња 1

4

Сређивање Галовице( испушта се 

канализација у канал) 1

СВЕГА 12



МЗ БЕЧМЕН 
Предлози Број предлога

1
Обнова парка за децу на центру 

села код поште 15
Изабрани предлог 

2

Оспособљавање дечије 

амбуланте и да се обезбеди бар 

један педијатар 2

3 Амбуланта (реновирање) 2

4 Асвалтирање улице Иве Андрића 2

5 Пошта (реновирање) 2

6 Тротоари 2

7 Вода 1

8 Канализација 1

9 Изградња дома културе 1

10

Водоводна мрежа(слаб притисак, 

немогућност прикључка) 1

11

Рушевина на самом центру 

села(квари изглед самог 

центра,неискоришћен простор) 1

12

Нови парк за децу (на Бечменској 

бари) 1

13 Банкомат,мењачница 1

14 Лежећи полицајци 1

15

Сређивање школског дворишта и 

дворишта вртића 1

СВЕГА 34



МЗ ПЕТРОВЧИЋ

Предлози Број предлога 

1

Атарски путеви 6

изабрани предлог 

2

Молба да се помогне паровима 

који се боре против 

стерилитета(мушки стерилитет је 

непризнат од стране РФЗО-а, 

ради се само на приватним 

клиникама). 1

СВЕГА 7



МЗ ЈАКОВО 
Предлози Број предлога 

1 Уређење гробљa 11
изабрани предлог 

2
Укључење на ауто пут Милош Велики 9

3 Поправка оштећених тротоара и изградња нових , улице Браће 

Витомировић,Савска,Бране Путниковић,Босанска,Браће Радића 

,Браће Ступар,Сестара Крстоношић 9

4

Лежећи полицајци у улицама где их нема-Босанска , Сестара 

Крстоношић... 6

5 Рад поште двократно и суботом 5

6 Редовно чишћење и кошење канала 4

7 Проналажење места за одлагање смећа 4

8 Проширење Дома здравља за педијатрију 4

9 Уређење центра Јакова и проширење централне раскрснице 2

10 Уређење дечијег паркића у ул.Проте Стаматовића 1

СВЕГА 55



МЗ НОВИ СУРЧИН
Предлози Број предлога

1 Довођење гаса до сваке куће 23

Изабрани предлог , извршење преко 

ЈП ‘Сурчин гас’ 

2 Смањење пореза на имовину 14

3 Изградња вртића у насељу 10

4 Тротоари 9

5 Изградња школе 7

6 Канализација 5

7 Изградња дома културе 5

8

Да се отклони депонија смећа уз аеродромски пут и мањак контејнера (Сурчинска 

улица ) 2

9 Спровођење легализације 2

10 Просторије МЗ 1

11 Семафор у Војвођанској 417 1

12

Уређење Виноградске улице (нема тротоара,канализације,неуредна 

стајалишта,пуна је рупа) 1

13 Спортско-рекреативни комплекс 1

14 Више зеленила око цркве 1

15

Раскрсница Ане Карењине и Виноградске улице је велики проблем јер нема 

саобраћајне сигнализације 1

16 Дечије игралиште( паркинг поред цркве ) 1

17

Станица Малињак -семафор (нема пешачког прелаза,нема тротоара како би се 

пришло станици) 1

18 Уређење и кошење траве у споредним улицама и уз главну Сурчинску улицу 1

19

Изградња пута који повезује Бежанију и Ледине(наставак пута од Бежанијског 

гробља који би се укључио после Гранд кафе) 1

СВЕГА 87



МЗ РАДИО ФАР 
Предлози Број предлога

1 Асфалтирање улица 20
изабрани предлог , извршење преко 

надлежног јавног предузећа 

2 Изградња водоводне мреже 16

3 Изградња канализационе мреже 14

4 Изградња обданишта 13

5 Изградња дечијег паркића 4

6 Изградња спортских терена 2

7 Изградња тротоара 1

8

Отпочињање радова на изградњи улазно излазне путне 

саобраћајнице " Привредна зона Аутопут" 1

9 Побољшање јавног осветљења у насељу 1

10 Санација рупа на путевима у насељу 1

11

Одржавање зеленила, уништавање корова (како би се саобраћајни 

знакови видели) 1

12 Обилазак полицијске патроле кроз насеље 1

13 Продужетак линије 613 до станице Ушће 1

14

МЗ која је у трећој пореској категорији, теба да има минимално исте 

услове за финансирање живота (центар Сурчина је 4,јефтинија 

зона) 1

СВЕГА 77



МЗ ПРОГАР 

Предлози Број предлога 

1 Реконструкција и адаптација сале у 

Прогару 10

изабрани предлог 

2 Реновирање МЗ Прогар 7

3 Адаптација амбуланте у Прогару 5

4

Изградња тротоара у улицама Момира 

Пуцаревића и Пере Којадиновића 4

5 Шеталиште поред Саве до окретнице 605 3

6

Изградња дечијег  парка у улици  Жртава 

фашизма 1

СВЕГА 30



ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Предлози Број предлога

1 Израда дечијег игралишта у Сурчину 5 изабран предлог 

2 Бициклистичко-пешачкe  стазe на територији ГО Сурчин 2

3 Електронски обједињени шалтери у општини 1

4

На сајту општине Сурчин да стоје све могуће информације, као 

и на улазу у  зграду општину, које су везане за све послове које 

се тичу оних у општини 1

5 Садња дрвећа (зеленила) у свим деловима општине 1

6

Бесплатна регистрација на званичном сајту општине за све оне 

који желе да продају домаће производе (јаја,млеко и сл.) На тај 

начин бисмо побољшали економију свих становника општине 

Сурчин 1

7 Више ангажовања комуналне полиције на територији општине 1

8

План урбанизације дела од Ледина до Сурчина као наставак 

довлачења озбиљних инвеститора. 1

СВЕГА 13



Програмско буџетирање у 2021. 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.

Нацрт одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2021. годину акценат

ставља на обезбеђење нормалног функционисања система локалне

самоуправе без застоја у раду буџетских корисника,реализацију комуналног

програма и инвестиција , подршку основним школама и социјално

угроженој групи становништва,као и развоју спортског и културног

аматеризма кроз подршку невладином сектору.

Закон о буџетском систему обавезује буџетске кориснике да Одлука о буџету

за 2021. годину буде израђена на програмском принципу, што је и

испоштовано приликом израде Нацрта одлуке о буџету општине Сурчин за

2021. годину.

Овакав начин израде одлуке о буџету подразумева дефинисање циљева и

индикатора којима се мери успешност остваривања дефинисаних циљева.



ПРОГРАМСКО ТРОШЕЊЕ У 2021.ГОДИНИ 

Програм 1: Урбанизам 

и просторно 

планирање

Програм 2: 
Комунална 
делатност

Програм 5:Развој 

пољопривреде

Програм 6: 

Заштита животне 

средине

Програм 7:Путна 

инфраструктура

Програм 9:Основно 

образовање

Програм 11: 

Социјална и дечја 

заштита

Програм 13:Развој 

културе
Програм 14: Развој 

спорта и омладине

Програм 15: 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе

Програм 16: 

Политички систем 

локалне самоуправе

Програм 4: 
Развој туризма 

Програм 3: 
Локални 

економски 
развој 



Структура расхода по програмима  у  2021.години 

СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

1%

КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

17%

ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ
0%

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
4%

ПОЉОПРИВРЕДА И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0%

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

2%

ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА
1%

ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ  И 

ВАСПИТАЊЕ
3%

СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

3%

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА

8%

РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

3%

ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ
51%

ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ
7%



Расходи и издаци по програмима у 2021.години 

БРОЈ
ПРОГРАМА НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС 

УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ 
РАСХОДИМА 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 11.400,000.00 1.49%

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 129.432.897,69 16.88%

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 200,000.00 0.03%

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 27.500,000.00 3.59%

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 2.850,000.00 0.37%

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 16.740,000.00 2.18%

7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 8,800,000.00 1.15%

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  И ВАСПИТАЊЕ 19.650,000.00 2.56%

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 22,909,500.00 2.99%

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 62.000.000.00 8.08%

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 22,800,000.00 2.97%

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 390.740.834.80 50.94%

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 51,985,053.51 6.78%

УКУПНО : 767.008.286,00



Распоред средстава по организационој 

класификацији 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ИЗНОС УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ РАСХОДИМА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 14,333,453.51 1.87%

ВЕЋЕ  ГО СУРЧИН 22,764,400.00 2.97%

ПРЕДСЕДНИК  ГО СУРЧИН 14,887,200.00 1.94%

ОПШТИНСКА УПРАВА 715,023,232.49 93.22%

1. Управа 654,556,032.49 85.34%

2. Месне  заједнице 5,467,200.00 0.71%

3. Културни центар Сурчин 27,500,000.00 3.59%

4.Туристичка организација ГО Сурчин 27,500,000.00 3.59%

УКУПНО : 767,008,286.00



Програм 1 –Становање,урбанизам и просторно

планирање-11.400.000,00 динара

1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање - 11.400.000,00

У оквиру овог програма и програмске активности , планирано је :

- израда пројеката затеченог стања општинских објеката

- израда идејног решења и урбанистичког пројекта нове зграде

општине

- израда планова детаљне регулације гробаља

- израда урбанистичког пројекта пијаце у Сурчину

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА 



Програм 2 – Комунална делатност

1102-0002: Одржавање јавних 

зелених површина 47.000.000,00

1102-0003: Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене

59.282.897,69

1102-0006:  Одржавање гробаља и 

погребне услуге  20.000.000,00

1102-4002:  Извршавање решења 

комуналне инспекције 

2.000.000,00



Програм 3-Локални економски развој -200.000,00 динара

1501-0002: Мере активне политике запошљавања - сајам 

запошљавања 100.000,00

1501-0003: Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва – сајам предузетништва 100.000,00 



Програм 4 – Развој туризма -27.500.000,00 динара 
1502-0001: Управљање развојем туризма- 26.300.000,00 динара – трошкови  

редовног функционисања Туристичке организације ГО Сурчин

1502-0002: Промоција туристичке понуде - 1.200.000,00 динара –трошкови 

организовања туристичких манифестација-Бисерна грива 

Срема, Дани вина ...



Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој –

2.850.000,00 динара 
0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

150.000,00 динара –организоване посете пољопривредника сајмовима и

едукацијама

0101-1004: Уређење атарских путева 1.000.000,00 динара

0101-0500: Функционисање пољочуварске службе и система одбране од града 1.700.000,00

трошкови накнада пољочуварима и противградним стрелцима,као и за

куповину противградних ракета



Програм 6 – Заштита животне средине –

16.740.000,00 динара

0401-0001: Управљање заштитом животне средине  2.000.000,00 –израда стратегије заштите животне 

средине

0401-0005: Управљање комуналним отпадом 14.000.000 –средства за чишћење депонија на територији ГО 

Сурчин

0401-1005:  Конкурси у области заштите животне средине 330.000,00 – Спровођење ликовног конкурса за 

школску децу на тему заштите животне средине  и  куповина платнених торби као поклона грађанима у 

борби против пластичних кеса.



Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура – 8.800.000,00 

динара 
0701-0002: Одржавање  саобраћајне инфраструктуре 5.800.000,00 динара –зимско 

одржавање улица

0701-1006:  Унапређење безбедности саобраћаја 3.000.000,00 –пројекти у области 

едукације деце о безбедности у саобраћају,као и куповина ауто-седишта за 

новорођену децу 



Програм 9 – Основно образовање и васпитање  -

19.650.000,00  динара 

2002-1007: Текуће одржавање школа 17.000.000,00

2002-1008: Превоз ученика основних школа 50.000,00

2002-1009: Награде успешним ученицима –вуковци и ђаци 

генерација 500.000,00

2002-1010: Превоз ученика на републичка и међународна 

такмичења 100.000,00

2002-1011: Ђаци прваци 1.000.000,00- пакети  добродошлице 

2002-1012: Остали програми  1.000.000,00



Програм 11 – Социјална и дечија заштита-

22.900.500,00 динара 
0901-0001:  Једнократне помоћи и други облици помоћи угроженом становништву 

1.000.000,00 динара 

0901-1013:  Подршка социо-хуманитарним организацијама 1.000.000,00 – помоћ 

становништву преко  Хуманитарне фондације ‘’Снага живота ‘’ 

0901-0005:  Подршка реализацији програма  Црвеног крста  600.000,00

0901-0006:  Подршка деци и породици са децом 1.500.000,00 –поклон пакети 

новорођеној деци са територије ГО Сурчин 

0901-1014:  Подршка избеглим и расељеним лицима 13.809.500,00 у обезбеђењу 

стамбених јединица,грађевинских пакета,помоћ за покретање приватног 

бизниса,помоћ у сахрањивању, а све у сарадњи и уз помоћ Комесаријата за избегла 

и расељена лица

0901-1015:  Брига о старима  5.000.000,00 – Здравствени прегледи за старе и бесплатни 

излети 



Програм 13- Развој културе и информисања -

62.000.000,00 динара

1201-0001: Функционисање локалних установа културе

20.860.000,00 –трошкови редовног функционисања

Културног центра Сурчин

1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва 3.000.000,00 –јавни конкура за

суфинансирање пројеката НВО из области културе

1201-0003: Унапређење система очувања и представљања

културно-историјског наслеђа 3.500.000,00 – донације

црквама за рестаураторске радове

1201-1022: Културне манифестације 6.640.000,00-средства

за спровођење културних манифестација –Бојчинско

културно лето ,Пливање за часни крст,Улица отвореног

срца .....

1201-1016: Капитално инвестирање у домове културе

28.000.000,00



Програм 14 –Развој спорта и омладине -22.800.000,00 

динара 

1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 3.000.000,00 –јавни конкурс за 

суфинансирање спортских организација и удружења 

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 500.000,00

1301-1019: Изградња спортске инфраструктуре  8.000.000,00-

изградња пројектне документације спортског комплекса у 

Добановцима ,као и израда пројектне документације 

спортске сале за мале спортове 



Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе 

0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских

општина 298.704.504,80 динара –трошкови редовног 

функционисања управе и директних корисника 

0602-0002 : Функционисање месних заједница 5.467.200,00 –

комунални трошкови месних заједница 

0602-0009: Текућа буџетска резерва 10.000.000,00 –средства 

која се користе уколико се на некој позицији појави мањак 

планираних средстава

0602-0010 :  Стална буџетска резерва 500.000,00 –средства за 

ванредне ситуације и елементарне непогоде 

0602-0014 :  Управљање у ванредним ситуацијама 

13.050.000,00 –средства за потребе спровођење мера у 

борби против заразне болсети КОВИД -19 

0602-1020: Награде заслужним грађанима 1.000.000,00 на 

основу правилника о награђивању заслужних 

грађана,врши се награђивање оних грађана који су 

показали посебна залагања  и успехе у својим областима 

деловања 

0602-1021:  Партиципативно буџетирање 52.650.000,00 –

средства која су одвојена по предлозима грађана –већ 

приказано детаљно на претходним слајдовима 



Програм 16 –Политички систем локалне самоуправе –

51.985.053,51 динара 

2101-0001:   Функционисање Скупштине 14.333.453,51

2101-0002:   Функционисање извршних органа

- Веће ГО Сурчин  22.764.400,00 динара

- Председник ГО Сурчин 14.887.200,00 динара 

2101-4001:   Прослава општинске славе Св.Стефан Дечански  
1.000.000,00 динара –планирано извођење позоришних представа  у 
новим домовима културе 



Захваљујем се свима који су учествовали у раду на одлуци о буџету и тиме утицали на

расподелу дела буџета наше општине за 2021.годину.

Захваљујем се и онима који су одвојили време да погледају ову презентацију .

Уколико имате било какве предлоге,сугестије и примедбе на предложени Нацрт одлуке о буџету 

ГО Сурчин за 2021.годину , пишите на е-маил адресе  Biljana.brankovic@surcin.rs и     

opstina@surcin.rs . 

mailto:Biljana.brankovic@surcin.rs
mailto:opstina@surcin.rs


ХВАЛА НА ПАЖЊИ 

Општина Сурчин 

Одељење за  финансије

Начелница : Биљана Бранковић

Телефон: 011/8443-753

Е-маил: biljana .brankovic@surcin.rs

Сајт општине: www.surcin.rs


