На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007,83/2014 – др.закон, 101/2016 ‐ др. закон и 47/2018), члана 77 – 79. Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 ‐ испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015‐
др.закон,103/2015, 99/2016,113/2017 ,95/2018,31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута Градске
општине Барајево (''Сл.лист Града Београда'', бр. 30/2010, 40/2013,88/2015 и 89/2019), на предлог Већа Градске
општине Барајево, Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у финансијским извештајима буџета
градске општине Барајево за 2020. годину, износе:
у (000 динара)
Остварени приходи и примања:
1

2

3

‐ Текући приходи (7)
‐Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
‐ Пренета неутрошена средства из ранијих година (3)
Укупно остварени приходи, примања и пренета средств
(7+8+3)

477.304
243.469
720.773

Извршени расходи и издаци:
‐Текући расходи (4)
‐Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)

358.365
156.047

‐Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине (6)
Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)

514.412

Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и
укупних расхода и издатака ( 1‐2)

206.361

Члан 2.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Барајево за 2020. годину (у даљем тексту
завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године утврђена је укупна актива у износу од 955.597
хиљада динара и укупна пасива у износу од 955.597 хиљада динара.
Структура активе и пасиве исказана према економској класификацији:

1

АКТИВА
Група

Класа/
категорија

ОПИС

011

Некретнине и опрема

014

Природна имовина
Нефинансијска имовина у припреми и
аванси

015
016
01
021

Нематеријална имовина
Нефинансијска имовина у сталним
средствима

394.048
1.488
342.499
1.113
739.148

Залихе
Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала

144

02

Нефинансијска имовина у залихама

144

0

Нефинансијска имовина
Дугорочна домаћа финансијска
имовина

022

111
11
121

Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности

122

Краткорочна потраживања

123

Краткорочни пласмани

739.292
898
898
206.364
2.598
628

12

Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани
Активна временска ограничења

5.817

13

Активна временска ограничења

5.817

1

Финансијска имовина

216.305

Укупна актива
Ванбилансна актива

955.597
2.684

131

352

Износ

2

209.590

ПАСИВА
Група

Класа/
категорија

ОПИС

211

Домаће дугорочне обавезе

212
213

Стране дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе по основу гаранција
Обавезе по основу отплате главнице за
финансијски лизинг
Обавезе по основу отплата гаранција по
комерцијалним трансакцијама

214
215
21
231
232
233
234
235

Дугорочне обавезе
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу накнада запосленима
Обавезе за награде и остале посебне
расходе
Обавезе по основу социјалних доприноса
на терет послодавца
Обавезе по основу накнада у натури
Обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима

236
237
238
239
23
241
242

Службена путовања и услуге по уговору
Обавезе по основу посланичких додатака
Обавезе по основу судијских додатака
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу отплате камата и
пратећих трошкова задуживања

Износ

0
131

22

7
3

163

243

Обавезе по основу субвенција
Обавезе по основу донација, дотација и
трансфера

244

Обавезе за социјално осигурање

245

3.658

251

Обавезе за остале расходе
Обавезе по основу осталих расхода,изузев
расхода за запослене
Примљени аванси,депозити и кауције

252

Обавезе према добављачима

1.594

253

Обавезе за издате чекове и обвезнице

254

Остале обавезе

24

402

4.060

5

25

Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења

3.224

29

Пасивна временска разграничења

3.224

2

Обавезе

9.046

Капитал

740.190

Капитал

740.190

Утврђивање резултата пословања

206.361

Капитал, утврђивање резултата пословања

946.551

Укупна пасива
Ванбилансна пасива

955.597
2.684

291

311
31
321121
3

3

1.599

Билансом стања су обухваћена средства

свих рачуна

трезора општине Барајево.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године укупни приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине утврђени су у износу од 477.303 хиљада динара, а укупни извршени
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 514.412 хиљада динара:
( у 000 динара)
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
1
имовине
477.304
2

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

514.412

3

Мањак прихода и примања‐буџетски дефицит

4

Кориговање мањка прихода и примања

243.469

5

Вишак прихода и примања‐суфицит

206.361

37.108

Члан 4.
У 2020.години остварен буџетски дефицит из члана 4. Одлуке у износу од 37.108 хиљада динара коригује се за
вишак прихода из ранијих година у износу од 243.469 хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2020. години
износи 206.361 хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из :
I Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 243.314 хиљада динара, a састоји се из :
1.1 Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од 39.834 хиљада динара
1.2 Нераспоређеног вишка прихода из 2020. године утврђеног у износу од 89.411 хиљада динара.
1.3 Неутрошених средстава вишка прихода из 2019.године у износу од 77.091 хиљада динара.
II Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од 24 хиљада динара.
Кориговани вишак прихода – суфицит је распоређен кроз Одлуку о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за
2021.годину.
Члан 5.
У 2020. години остварен је буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине у износу од 37.108 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје
финансијске имовине и набавке финансијске имовине и износи 37.108 хиљада динара.
у ( 000 динара)
Економска
Остваренo/
ОПИС
класификација
Извршено
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(кл. 7+8)
464.425
477.304
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
у чему
464.425
477.304
‐текући приходи буџета укључујући и донације
‐ приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника

462.945
1.480

477.142
162

707.894

514.412

435.949
434.469
1.480
271.945
271.945

358.365
358.204
161
156.047

‐243.469

‐37.108

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
у чему:
‐ текући буџетски расходи укључујући и донације
‐расходи из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
‐текући буџетски издаци са донацијама
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) ‐ (кл. 4+5)

4

Издаци за набавку финансијске имовине категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине категорија 92
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7+8) ‐ (4+5) + (92‐62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине категорија 92
Примања од задуживања категорија 91
Суфицит (неутрошена средстава) из претходних година/Вишак прихода и
примања

‐243.469

‐37.108

243.469

37.108

243.469

37.108

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године није било примања од продаје нефинансијске имовине, утврђени су укупни издаци за нефинансијску имовину
у износу од 156.047 хиљада динара. У овом извештају евидентиран је мањак примања у износу од 156.047 хиљада
динара.
Структура издатака је следећа:
у ( 000 динара)
Економска
ОПИС
Износ
класификација
8
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
81

Примања од продаје основних средстава

82

Примања од продаје залиха

83

Примања од продаје драгоцености

84

Примања од продаје природне имовине

5

II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

156.047

51

Основна средства

156.047

511

Зграде и грађевински објекти

153.118

512

Машине и опрема

52

Залихе

53

Драгоцености

54

Природна имовина

2.929

III МАЊАК ПРИМАЊА

156.047
Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 477.304 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 545.947 хиљада
динара. Структура новчаних токова је :
у ( 000 динара)
Економска
класификација
ОПИС
Износ
7

Текући приходи

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

477.304

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
I Новчани приливи (7+8+9)

477.304

5

4
5

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

358.365
156.047

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
II Новчани одливи (4+5+6)

514.412

III Мањак новчаних прилива (I‐II)
IV Салдо готовине на почетку године

37.108
243.469

V Салдо готовине на крају године
Подрачун извршење буџета

206.361
206.337

Остали подрачуни

24
Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђен је укупан
мањак новчаних прилива у износу од 37.108 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине у износу од 477.304 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску
имовину у износу од 514.412 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих
извора.
Структура прихода и примања:
у ( 000 динара)
Из
Економ.
Општина/
осталих
клас.
ОПИС
Република
град
ООСО Донације
извора
Укупно
71

Порези

72

Социјални доприноси

73

Донације, помоћи и трансфери

74

Други приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

77
7
8
9

434.056

434.056
0

16.027

21.486

37.513

4.951

162

5.113

622

Текући приходи
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине
Укупни приходи и примања
(7+8+9)

622

455.656

455.656

0

21.648

477.304

21.648

477.304

Структура расхода и издатака:

Економ.
клас

ОПИС

Општина/
град

Република

ООСО

Донације

у ( 000 динара)
Из
осталих
извора
Укупно

41

Расходи за запослене

146.777

818

147.595

42

Коришћење услуга и добара

110.032

14.533

124.565

45

Субвенције

22.881

46

16.227

259

16.486

47

Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална
заштита

7.667

16.128

23.795

48

Остали расходи

21.043

2.000

23.043

4

Укупни текући расходи

324.627

33.738

358.365

51

Основна средства

25.589

130.458

156.047

6

22.881

5
6

Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине

25.589

130.458

156.047

Укупни расходи и издаци (4+5+6)

350.216

164.196

514.412

Члан 9.
Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за 2020.годину остварени су у износу од 477.141.778,45
динара што представља 103,1 % у односу на план. Сопствени приходи индиректних корисника остварени су у износу од
161.762,32 динара, што представља 10,9 % у односу на план.
у динарима
Класа/категориј
а/ група

Конто

1

2

700000
710000
711000

713000

714000

740000
741000

%

4

I

477.141.778,45

103,1

A

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

462.945.625,53

477.141.778,45

103,1

1

ПОРЕЗИ

420.929.394,00

434.055.756,79

103,1

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

262.533.929,00

272.678.182,45

103,9

711111

Порез на зараде

245.389.564,00

254.753.049,33

103,8

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

230.000,00

228.272,85

99,2

711122

Порез на приходе од самосталних делатности према паушално
утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе

9.252.000,00

9.705.044,45

104,9

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем

7.662.365,00

7.968.918,05

104,0

711146
711147
1.2

Порез на приход од пољопривреде
Порез на земљиште
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

145.395.465,00

52,00
22.845,77
147.888.394,58

101,7

713121

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

110.600.000,00

111.435.536,23

100,8

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

17.358.505,00

17.253.476,55

99,4

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

2.436.960,00

2.693.809,89

110,5

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу
Пореске управе

11.500.000,00

13.667.296,38

118,8

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

3.500.000,00

2.838.275,53

81,1

10.250.000,00

10.874.156,14

106,1

9.200.000,00

9.707.395,80

105,5

750.000,00

737.354,58

98,3

250.000,00

402.969,46

161,2

50.000,00

26.436,30

52,9

ДРУГИ ПОРЕЗИ

2.750.000,00

2.615.023,62

95,1

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

2.750.000,00

2.615.023,62

95,1

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

37.616.231,53

37.513.629,43

99,7

1.1

1.3

Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних
возила
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и
друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности

714566

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица

714571

Комунална такса за држање животиња

1.4
716111

733000

3

Остварење
01.01‐31.12.2020

462.945.625,53

714565

730000

Буџет за 2020.
годину

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

714513

716000

ОПИС

2

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

37.616.231,53

37.513.629,43

99,7

733152

2.1

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

18.479.743,61

18.479.743,61

100,0

733157

Текући трансфери од градова у корист новоа општине

19.136.487,92

19.033.885,82

99,5

4.100.000,00

4.950.233,94

120,7

500.000,00

662.572,22

132,5

3
3.1

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

7

741531

741534
742000

743000

745000

3.2

772000

500.000,00

441.624,04

88,3

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

3.100.000,00

3.672.444,80

118,5

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности
у државној својини које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета

2.000.000,00

2.539.057,80

127,0

742251

Административне таксе

1.000.000,00

1.131.291,00

113,1

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

100.000,00

2.096,00

2,1

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

200.000,00

22.500,00

11,3

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета
имовинска корист у том поступку

100.000,00

743353

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и
казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

100.000,00

22.500,00

22,5

300.000,00

592.716,92

197,6

Мешовити и неодређени приходи

300.000,00

592.716,92

197,6

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

300.000,00

622.158,29

207,4

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

300.000,00

622.158,29

207,4

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године

300.000,00

622.158,29

207,4

3.3

3.4
4
4.1
772114

321

220.948,18

742152

745151
770000

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

243.468.696,69

243.468.696,69

100,0

1

Пренета средства буџета из претходне године

243.468.696,69

243.468.696,69

100,0

III

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

1.480.000,00

161.762,32

10,9

1

Сопствени приходи индиректних корисника буџета
УКУПНО I+II+III

1.480.000,00

161.762,32

10,9

707.894.322,22

720.772.237,46

101,8

Члан 10.
Расходи и издаци буџетa Градске општине Барајево за 2020. годину по основним наменама извршени су у
износу од 514.412.101,25 динара, што представља 72,7% у односу на план

8

у динарима
Ек
клас

%

План остали
извори

Извршење

%

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

382.933.794,00

324.628.481,87

84,8

53.015.139,22

33.736.880,18

63,6

435.948.933,22

358.365.362,05

82,2

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

170.603.513,00

146.778.017,37

86,0

1.068.236,04

817.280,02

76,5

171.671.749,04

147.595.297,39

86,0

411

Плате и додаци запослених

134.931.809,00

116.339.212,84

86,2

481.363,01

471.121,09

97,9

135.413.172,01

116.810.333,93

86,3

412

Социјалани доприноси на терет послодавца

22.572.951,00

19.372.932,88

85,8

74.811,71

74.097,61

99,0

22.647.762,71

19.447.030,49

85,9

413

Накнаде у натури

3.413.101,00

2.729.323,76

80,0

40.000,00

0,00

0,0

3.453.101,00

2.729.323,76

79,0

414

Социјалана давања запосленима

6.257.863,00

5.026.200,87

80,3

297.533,02

97.533,02

32,8

6.555.396,02

5.123.733,89

78,2

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

3.427.789,00

3.310.347,02

96,6

174.528,30

174.528,30

100,0

3.602.317,30

3.484.875,32

96,7

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

129.504.398,00

110.031.733,40

85,0

16.736.900,68

14.532.844,91

86,8

146.241.298,68

124.564.578,31

85,2

421

Стални трошкови

35.651.058,00

31.442.859,06

88,2

188.223,00

158.223,00

84,1

35.839.281,00

31.601.082,06

88,2

422

Трошкови путовања

250.000,00

3.300,00

1,3

250.000,00

3.300,00

1,3

423

Услуге по уговору

30.392.136,00

26.341.671,38

86,7

31.663.820,91

27.450.256,29

86,7

ОПИС

План извор 01

Извршење извор
01

1.271.684,91

Извршење
остали извори

1.108.584,91

%

87,2

Укупна средства

424

Специјализоване услуге

30.223.204,00

28.129.553,56

93,1

3.155.262,00

2.156.462,00

68,3

33.378.466,00

30.286.015,56

90,7

425

Текуће поправке и одржавање

23.445.000,00

18.244.354,34

77,8

10.000.000,00

10.000.000,00

100,0

33.445.000,00

28.244.354,34

84,5

426

Материјал

9.543.000,00

5.869.995,06

61,5

2.121.730,77

1.109.575,00

52,3

11.664.730,77

6.979.570,06

59,8

45

СУБВЕНЦИЈЕ

23.031.278,00

22.881.277,30

99,3

23.031.278,00

22.881.277,30

99,3

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

23.031.278,00

22.881.277,30

99,3

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

19.329.947,00

16.227.655,22

84,0

463

Трансфери осталим нивоима власти

19.329.947,00

16.227.655,22

84,0

465

Остале дотације и трансфери

318.759,06

258.694,15

81,2

318.759,06

258.694,15

81,2

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

9.861.810,00

7.666.734,70

77,7

27.891.243,44

16.128.061,10

57,8

37.753.053,44

23.794.795,80

63,0

318.759,06

258.694,15

81,2

23.031.278,00

22.881.277,30

99,3

19.648.706,06

16.486.349,37

83,9

19.329.947,00

16.227.655,22

84,0

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

9.861.810,00

7.666.734,70

77,7

27.891.243,44

16.128.061,10

57,8

37.753.053,44

23.794.795,80

63,0

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

28.356.738,00

21.043.063,88

74,2

7.000.000,00

2.000.000,00

28,6

35.356.738,00

23.043.063,88

65,2

481

Дотације невладиним организацијама

20.988.738,00

19.835.724,30

94,5

7.000.000,00

2.000.000,00

28,6

27.988.738,00

21.835.724,30

78,0

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.448.000,00

530.339,06

21,7

2.448.000,00

530.339,06

21,7

483

4.500.000,00

257.000,52

5,7

4.500.000,00

257.000,52

5,7

484

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода и других природних узрока

420.000,00

420.000,00

100,0

420.000,00

420.000,00

100,0

49

РЕЗЕРВЕ

2.246.110,00

0,0

2.246.110,00

499

Средства резерве

2.246.110,00

0,0

2.246.110,00

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

42.395.600,00

25.588.330,90

60,4

229.549.789,00

130.458.408,30

56,8

271.945.389,00

156.046.739,20

57,4

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

42.395.600,00

25.588.330,90

60,4

217.549.789,00

130.458.408,30

60,0

259.945.389,00

156.046.739,20

60,0

511

Зграде и грађевински објекти

38.875.147,00

22.659.580,94

58,3

217.549.789,00

130.458.408,30

60,0

256.424.936,00

153.117.989,24

59,7

512

Машине и опрема

3.520.453,00

2.928.749,96

83,2

3.520.453,00

2.928.749,96

83,2

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

12.000.000,00

12.000.000,00

0,0

541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

0,0

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

425.329.394,00

350.216.812,77

9

82,3

282.564.928,22

164.195.288,48

58,1

707.894.322,22

514.412.101,25

72,7

Члан 11.
Планирани и извршени расходи и издаци буџетa Градске општине Барајево за 2020. годину по програмској класификацији
у динарима
Шифра

Програм

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101‐0001
1101‐0002
1102

3
Програм 1. Становање,урбанизам и просторно
планирање

План извор 01

Извршење
извор 01

%

4

План остали
извори

Извршење
остали извори

%

5

Укупна
средства
Извршење

%

6

22.510.500,00

11.819.784,51

52,5

22.510.500,00

11.819.784,51

52,5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и
урбанистичко планирање

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
урбанистичких и просторних планова
Програм 2. Комуналнe делатности

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

49.370.058,00

47.066.917,02

95,3

6.417.867,00

6.417.866,36

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

68.303.661,00

54.000.518,42

79,1

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

18.933.603,00

6.933.601,40

36,6

1102‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање
јавним осветљењем

1102‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних
зелених површина

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

1102‐0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

1102‐0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,0

1102‐0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и
погребне услуге

6.674.000,00

5.674.000,00

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

1102‐1002

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у
Лисовићу и Вранићу''

1102‐1004

ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта ‐ ограде на
гробљу у Арнајеву ''

1102‐1005
1102‐1006
0101
0101‐1004
0101‐1005
0401

Назив

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу
парка у Барајеву''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у
Барајеву''
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма које
реализују удружења из области пољопривреде''
ПРОЈЕКАТ ''Награђивање стрелаца у систему
противградне заштите''
Програм 6. Заштита животне средине

85,0
913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

12.000.000,00

0,00

0,0

12.000.000,00

100,0

1.542.465,41

80,6

621.935,00
1.914.466,00

621.935,00

1.914.466,00

621.935,00

1.542.465,41

80,6

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

314.466,00
17.831.278,00

314.465,41
17.681.277,30

100,0
99,2

314.466,00
17.831.278,00

314.465,41

100,0

17.681.277,30

99,2

10

621.935,00

100,0

0401‐0005
0701

0701‐0002
0701‐1002
2001
2001‐0001

2002
2002‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
комуналним отпадом
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

47.089.025,00

44.089.024,54

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

41.089.025,00
6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја
на територији ГО Барајево''
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање

3.000.000,00

1.210.661,48

3.000.000,00
15.033.921,00

1.210.661,48
13.720.967,74

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
основних школа

14.229.314,00

12.916.361,46

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

93,6

63.612.444,00

59.530.598,03

93,6

41.089.024,54

100,0

57.612.444,00

56.530.598,03

98,1

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,00
15.033.921,00

1.210.661,48

40,4

13.720.967,74

91,3

14.229.314,00

40,4
40,4
91,3
90,8

12.916.361,46

90,8

2002‐1008

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

221.312,00

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

2002‐1009

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике ''
Програм 11. Социјална и дечја заштита

303.235,00

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

13.857.836,00

11.610.760,70

83,8

27.891.243,44

16.128.061,10

57,8

41.749.079,44

27.738.821,80

66,4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и
други облици помоћи

1.640.000,00

1.580.944,00

96,4

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

2.660.750,00

2.601.694,00

97,8

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у
заједници

4.500.000,00

4.448.000,00

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

5.311.000,00

4.495.000,00

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

550.000,00

460.881,25

83,8

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

5.500.000,00

4.608.812,48

83,8

550.000,00

439.239,25

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

5.500.000,00

4.392.392,48

79,9

66.836,00

59.694,41

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

604.085,64

596.944,05

98,8

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

140.000,00

127.001,79

90,7

2002‐1010
0901
0901‐0001
0901‐0003
0901‐0008
0901‐1006
0901‐1007

0901‐1008
0901‐1009
0901‐1010
0901‐1011
0901‐1012

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са
инвалидитетом
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта''
ПРОЈЕКАТ '' Реализација помоћи избеглицама
кроз доделу доходовних активности ''
ПРОЈЕКАТ ''Додела грађевинског материјала
избеглицама''
ПРОЈЕКАТ ''Помоћ угроженом становништву услед
епидемије''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''
ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта''

140.000,00

127.001,79

98,8
84,6

90,7

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

11

1201
1201‐0001
1201‐0002
1201‐0003

1301
1301‐0001

1301‐0002
1301‐0005
1301‐0500
1301‐1005
1301‐1006
1301‐1007
1301‐1008

Програм 13. Развој културе и информисања

26.805.813,00

21.081.009,05

78,6

4.480.000,00

161.200,00

3,6

31.285.813,00

21.242.209,05

67,9

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

1.480.000,00

161.200,00

10,9

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

3.000.000,00
21.743.132,00

3.000.000,00
15.912.503,26

100,0
73,2

6.000.000,00
201.291.852,00

3.000.000,00

50,0

108.369.844,62

53,8

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

87.157.341,36

53,7

10.651.127,44

100,0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система
очувања и представљања културно‐историјског
наслеђа
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Административна
подршка пројектима спорта

5.351.128,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Баћевцу и Шиљаковцу''

5.150.000,00

5.351.127,44

92.457.341,36

51,5

100,0

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у Барајеву ‐
Насеље Гај''‐прва фаза
ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Вранићу, Манићу и Глумчевом брду''

3.000.000,00
179.548.720,00

100,0

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

10.651.128,00

2.000.000,00

7.150.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Лисовићу,Гунцатима и Арнајеву''
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

173.219.963,00

137.332.571,12

79,3

4.622.336,78

4.426.060,08

95,8

177.842.299,78

141.758.631,20

79,7

0602‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

152.947.054,00

123.302.220,74

80,6

1.558.744,29

1.385.579,38

88,9

154.505.798,29

124.687.800,12

80,7

0602‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
месних заједница

2.190.000,00

427.697,21

19,5

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0

0602‐0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

63.519.008,00

55.796.321,69

63.519.008,00

55.796.321,69

87,8

2101‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
скупштине

12.499.280,00

11.231.394,31

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

2101‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
извршних органа

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

2101‐0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду
извршних органа власти и скупштине

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

0602

0602‐0009
0602‐0010
2101

2.186.110,00

2.186.110,00

60.000,00

60.000,00

12

87,8
89,9

2101‐1001

ПРОЈЕКАТ ''Локални избори 2020''
УКУПНИ РАСХОДИ

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0

425.329.394,00

350.216.812,77

82,3

282.564.928,22

164.195.288,48

58,1

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0

707.894.322,22

514.412.101,25

72,7

Члан 12.
Преглед извршења расхода и издатака за нефинансијску имовину по функционалној класификацији
у динарима
Функционална
класификација

Функције

План извор 01

1

2

3

000

Социјална заштита
010

Болест и инвалидност

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

090
100
110

Социјална заштита некласификована на
другом месту
Опште јавне услуге
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Јавни ред и безбедност

300
360
400
421
510

%

13.857.836,00

11.610.760,70

5.311.000,00

4.495.000,00

140.000,00

127.001,79

8.406.836,00

6.988.758,91

237.128.971,00

193.518.892,81

81,6

45.325.479,00

40.378.994,58

89,1

181.256.478,00

146.601.352,92

10.547.014,00

6.538.545,31

Пољопривреда
Заштита животне средине

1.914.466,00

83,8

27.891.243,44

Укупно

Извршење

%

41.749.079,44

27.738.821,80

66,4

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

140.000,00

127.001,79

90,7

5
16.128.061,10

57,8

57,8

4.622.336,78

4.426.060,08

95,8

80,9

1.558.744,29

1.385.579,38

88,9

62,0

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

36.298.079,44

23.116.820,01

63,7

241.751.307,78

197.944.952,89

81,9

45.325.479,00

40.378.994,58

89,1

182.815.222,29

147.986.932,30

80,9

13.610.606,49

9.579.026,01

70,4

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

122.350.900,96

82,4
83,7

17.681.277,30

99,2

88.403.977,00

74.328.275,02

84,1

610

Стамбени развој

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

620

Развој заједнице

68.675.610,00

56.774.474,15

82,7

640

Улична расвета

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

48.158.945,00

36.603.512,31

76,0

2.950.000,00

98,3

3.000.000,00

100,0

Рекреација,спорт,култура и вере

%

16.128.061,10

17.831.278,00

800

Извршење
остали извори

27.891.243,44

Управљање отпадом
Послови становања и заједнице

600

План остали
извори
4

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Економски послови

500

Извршење
извор 01

820

Услуге културе

3.000.000,00

840

Верске и остале услуге заједнице

3.000.000,00

13

60.022.628,00

48.022.625,94

80,0

148.426.605,00
13.310.500,00

11.135.934,51

60.022.628,00

48.022.625,94

80,0

128.698.238,00

104.797.100,09

81,4

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

232.187.665,00

129.222.053,67

55,7

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

184.028.720,00
3.000.000,00

92.618.541,36

Рекреација,спорт,култура и вере
некласификовани на другом месту
Образовање

860
900
911

Предшколско образовање
Образовање које није дефинисано нивоом

950

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

42.158.945,00

30.653.512,31

72,7

181.028.720,00

18.033.921,00

14.931.629,22

82,8

0,00

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

15.033.921,00

13.720.967,74

91,3

425.329.394,00

350.216.812,77

82,3

707.894.322,22

282.564.928,22

92.618.541,36

164.195.288,48

58,1

223.187.665,00

123.272.053,67

55,2

18.033.921,00

14.931.629,22

82,8

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

15.033.921,00

13.720.967,74

91,3

514.412.101,25

72,7

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Барајево по корисницима приказани су у следећој табели:
у динарима

1

2

3

4

5

Извор финан.

Економска
класификација

Функција

Програмска
класификација

Глава

Раздео

ОПИС

%

6

1

7

План извор 01

Извршење
извор 01

8

9

10

План остали
извори

Извршење
остали извори

%

Укупна
средства

Извршење

%

11

12

13

14

15

16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
скупштине
110

411

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

6.366.292,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.059.988,00

413

Накнаде у натури

100.000,00

414

Социјална давања запосленима

300.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Услуге по уговору

180.000,00

423
481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација користиће се за:
‐ финансирање редовног рада политичких
партија у износу од 493.000,00 динара

4.000.000,00

90,9

6.366.292,00

5.784.835,62

90,9

963.175,13

90,9

1.059.988,00

963.175,13

90,9

55.179,05

55,2

100.000,00

55.179,05

55,2

269.343,24

89,8

300.000,00

269.343,24

89,8

5.784.835,62

62.893,08

34,9

180.000,00

62.893,08

34,9

3.603.353,22

90,1

4.000.000,00

3.603.353,22

90,1

492.614,97

99,9

493.000,00

492.614,97

99,9

493.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Општи приходи и примања буџета

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

Укупно за функцију 110

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

14

Извори финансирања за програмску
активност 2101‐0001:
01
2101‐1001

Општи приходи и примања буџета

12.499.280,00

Укупно за програмску активност 2101‐0001

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

11.231.394,31

89,9

12.499.280,00

11.231.394,31

89,9

2.365.933,49

100,0

2.365.934,00

2.365.933,49

100,0

2.962.281,10

100,0

2.962.336,00

2.962.281,10

100,0

162.500,00

100,0

162.500,00

162.500,00

100,0

230.133,51

100,0

230.134,00

230.133,51

100,0

5.720.848,10

100,0

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0

5.720.848,10

100,0

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0

5.720.848,10

100,0

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0

5.720.848,10

100,0

5.720.904,00

5.720.848,10

100,0
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160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
416
423

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Услуге по уговору

2.365.934,00

426

Материјал

162.500,00

481

Дотације невладиним организацијама Ова
апропријација користиће се за:
‐
финансирање трошкова изборне кампање у
износу од 330.500,00 динара

230.134,00

2.962.336,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Општи приходи и примања буџета

5.720.904,00

Укупно за функцију 160

5.720.904,00

Извори финансирања за пројекат 2101‐1001:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 2101‐1001

5.720.904,00
5.720.904,00

Извори финансирања за Програм 2101:
01

Општи приходи и примања буџета

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

Укупно за програм 2101

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

Извори финансирања за раздео 1:
01

Општи приходи и примања буџета

18.220.184,00

Укупно за раздео 1

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

16.952.242,41

93,0

18.220.184,00

16.952.242,41

93,0

26.387.192,00

24.250.955,40

91,9

4.393.468,00

4.040.238,20

92,0

320.000,00

227.494,47

71,1

275.539,00

175.539,00

63,7

1.450.000,00

453.373,20

31,3

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
извршних органа

2101‐0002
110

411

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

320.000,00

414

Социјална давања запосленима

275.539,00

423

Услуге по уговору

26.387.192,00

24.250.955,40

4.393.468,00

91,9
92,0

4.040.238,20
71,1
227.494,47
63,7
175.539,00
1.450.000,00

15

453.373,20

31,3

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

32.826.199,00

Укупно за функцију 110

32.826.199,00

29.147.600,27
29.147.600,27

88,8
88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

Извори финансирања за програмску
активност 2101‐0002:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101‐0002

32.826.199,00
32.826.199,00

88,8
29.147.600,27
29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

Извори финансирања за Програм 2101:
01

Општи приходи и примања буџета

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

Укупно за програм 2101

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

Извори финансирања за раздео 2:
01

Општи приходи и примања буџета

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8
88,8

Укупно за раздео 2
ОПШТИНСКА УПРАВА

3
0101

32.826.199,00

29.147.600,27

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма које
реализују удружења из области
пољопривреде''
Пољопривреда

0101‐1004

421
481

Дотације невладиним организацијама

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

Извори финансирања за функцију 421:
01

Општи приходи и примања буџета

1.600.000,00

Укупно за функцију 421

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

1.228.000,00

76,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

1.228.000,00

76,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

Извори финансирања за пројекат 0101‐1004:
01

0101‐1005
421

Општи приходи и примања буџета

1.600.000,00

Укупно за пројекат 0101‐1004
ПРОЈЕКАТ ''Награђивање стрелаца у
систему противградне заштите''

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:

314.466,00

314.465,41

100,0

314.466,00

314.465,41

100,0

Општи приходи и примања буџета

314.466,00

314.465,41

100,0

314.466,00

314.465,41

100,0

Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат 0101‐1005:

314.466,00

314.465,41

100,0

314.466,00

314.465,41

100,0

Општи приходи и примања буџета

314.466,00

314.465,41

100,0

314.466,00

314.465,41

100,0

Пољопривреда
424

01

01

16

Укупно за пројекат 0101‐1005
Извори финансирања за програм 0101:
01

314.466,00

314.465,41

100,0

314.466,00

314.465,41

100,0

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510:

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 510

17.831.278,00
17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

17.681.277,30

99,2

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0101

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401‐0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
451

01

Извори финансирања за програмску
активност 0401‐0005:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0401‐0005

17.831.278,00
17.831.278,00

Извори финансирања за Програм 0401:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0401

0602

17.831.278,00
17.831.278,00

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
Опште услуге

130
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

63.092.869,00

54.375.767,97

86,2

63.092.869,00

54.375.767,97

86,2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.504.963,00

9.053.565,39

86,2

10.504.963,00

9.053.565,39

86,2

413

Накнаде у натури

1.900.000,00

1.594.044,57

83,9

1.900.000,00

1.594.044,57

83,9

414
416

Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи

2.989.390,00

2.671.222,05

89,4

97.533,02

97.533,02

100,0

3.086.923,02

2.768.755,07

89,7

519.832,00

519.831,45

100,0

174.528,30

174.528,30

100,0

694.360,30

694.359,75

100,0

12.260.000,00

9.199.233,82

75,0

158.223,00

158.223,00

100,0

12.418.223,00

9.357.456,82

75,4

250.000,00

3.300,00

1,3

250.000,00

3.300,00

1,3

18.550.000,00
2.830.000,00

16.807.997,70

90,6
82,4

19.271.684,91

17.416.582,61

90,4

2.830.000,00

2.332.933,00

82,4

9.260.000,00

5.584.239,45

60,3

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

9.260.000,00

17

2.332.933,00
5.584.239,45

60,3

721.684,91

608.584,91

84,3

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези и обавезне таксе

2.380.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

4.000.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода и других
природних узрока
Зграде и грађевински објекти

511
512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода

7.970.000,00

517.015,06
257.000,52

63,2

109.575,00

109.575,00

100,0

8.079.575,00

5.147.544,27

63,7

297.200,06

237.135,15

79,8

297.200,06

237.135,15

79,8

2.380.000,00

517.015,06

21,7

4.000.000,00

257.000,52

6,4

21,7
6,4
100,0

420.000,00
12.900.000,00
3.120.000,00

152.947.054,00

420.000,00
12.352.584,50
2.575.515,99

123.302.220,74

95,8
82,5

80,6
1.220.016,61

Укупно за функцију 130

152.947.054,00

01

Извори финансирања за програмску
активност 0602‐0001:
Општи приходи и примања буџета

152.947.054,00

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0602‐0001

0602‐0006

5.037.969,27

123.302.220,74

80,6

123.302.220,74

80,6

1.106.916,61

90,7

420.000,00

420.000,00

100,0

12.900.000,00

12.352.584,50

95,8

3.120.000,00

2.575.515,99

82,5

152.947.054,00

123.302.220,74

80,6

1.220.016,61

1.106.916,61

90,7

338.727,68

278.662,77

82,3

338.727,68

278.662,77

82,3

1.558.744,29

1.385.579,38

88,9

154.505.798,29

124.687.800,12

80,7

152.947.054,00

123.302.220,74

80,6

1.220.016,61

1.106.916,61

90,7

1.220.016,61

1.106.916,61

90,7

338.727,68

278.662,77

82,3

338.727,68

278.662,77

82,3

1.558.744,29

1.385.579,38

88,9

154.505.798,29

124.687.800,12

80,7

84,1

10.126.300,00

8.515.877,89

84,1

1.417.893,63

84,1

1.686.030,00

1.417.893,63

84,1

49.275,00

41,1

120.000,00

49.275,00

41,1

254.446,00

86,4

294.446,00

254.446,00

86,4

110.023,00

110.023,00

100,0

110.023,00

110.023,00

100,0

3.500.000,00

3.255.137,65

93,0

3.500.000,00

3.255.137,65

93,0

152.947.054,00

123.302.220,74

80,6

8.515.877,89

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски
послови
Опште услуге

130

Плате, додаци и накнаде запослених

411

Социјални доприноси на терет послодавца

412
413

10.126.300,00
1.686.030,00

Накнаде у натури

120.000,00

414

Социјална давања запосленима

294.446,00

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Специјализоване услуге
Ова апропријација користиће се за
извршење Решења комуналне инспекције

424

Извори финансирања за функцију 130:
01

01

0602‐0009
160

Општи приходи и примања буџета

15.836.799,00

Укупно за функцију 130

15.836.799,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602‐0006:
Општи приходи и примања буџета

15.836.799,00

Укупно за програмску активност 0602‐0006

15.836.799,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

18

13.602.653,17

85,9

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

13.602.653,17

85,9

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

13.602.653,17
13.602.653,17

85,9

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

85,9

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9

49912

Средства текуће резерве

2.186.110,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

01

0602‐0010
160
49911

Општи приходи и примања буџета

2.186.110,00

Укупно за функцију 160

2.186.110,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602‐0009:
Општи приходи и примања буџета

2.186.110,00

Укупно за програмску активност 0602‐0009

2.186.110,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Средства сталне резерве

60.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

01

Општи приходи и примања буџета

60.000,00

Укупно за функцију 160

60.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602‐0010:
Општи приходи и примања буџета

60.000,00

Укупно за програмску активност 0602‐0010

60.000,00

Извори финансирања за програм 0602:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0602

0701

171.029.963,00

171.029.963,00

136.904.873,91

80,0

171.029.963,00

136.904.873,91

80,0

1.220.016,61

1.106.916,61

90,7

1.220.016,61

1.106.916,61

90,7

338.727,68

278.662,77

82,3

338.727,68

278.662,77

82,3

1.558.744,29

1.385.579,38

88,9

172.588.707,29

138.290.453,29

80,1

499.800,00

499.800,00

100,0

136.904.873,91

80,0

499.800,00

499.800,00

100,0

13.500.000,00

12.418.154,49

92,0

10.000.000,00

10.000.000,00

100,0

23.500.000,00

22.418.154,49

95,4

2.523.619,00

2.523.619,00

100,0

31.089.025,00

31.089.024,54

100,0

33.612.644,00

33.612.643,54

100,0

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре
Развој заједнице

620
423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01
13

Општи приходи и примања буџета

16.523.419,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620

16.523.419,00

15.441.573,49

15.441.573,49

93,5

93,5

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

57.612.444,00

56.530.598,03

98,1

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

Извори финансирања за програмску
активност 0701‐0002:
01

Општи приходи и примања буџета

16.523.419,00

19

15.441.573,49

93,5

13

0701‐1002

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0701‐0002

426

ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности
саобраћаја на територији ГО Барајево''
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Материјал

481

Дотације невладиним организацијама

360

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

41.089.025,00

41.089.024,54

100,0

57.612.444,00

56.530.598,03

98,1

2.000.000,00

1.000.000,00

50,0

2.000.000,00

1.000.000,00

50,0

4.000.000,00

2.000.000,00

50,0

4.000.000,00

2.000.000,00

50,0

0,0

3.000.000,00

0,00

0,0

Извори финансирања за функцију 360:
07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 360

07
13

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701‐
1002:
Трансфери од других нивоа власти

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

0,0

3.000.000,00

0,00

0,0

3.000.000,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0701‐1002

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

Извори финансирања за програм 0701:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0701

0901

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5
3.000.000,00

16.523.419,00

15.441.573,49

93,5

3.000.000,00

44.089.025,00

44.089.024,54

100,0

44.089.025,00

44.089.024,54

100,0

47.089.025,00

44.089.024,54

93,6

63.612.444,00

59.530.598,03

93,6

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

2.660.750,00

2.601.694,00

97,8

1.640.000,00

1.580.944,00

96,4

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

2.660.750,00

2.601.694,00

97,8

1.640.000,00

1.580.944,00

96,4

ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901 ‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090 :

090
472
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

1.640.000,00
1.640.000,00

1.640.000,00

1.580.944,00

96,4

1.580.944,00

96,4

1.580.944,00

96,4

1.580.944,00

96,4

Извори финансирања за програмску
активност 0901‐0001:

0901‐0003

090

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програмску активност 0901‐0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у
заједници
Социјална заштита некласификована на
другом месту

1.640.000,00

1.640.000,00

20

1.580.944,00

96,4

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

1.020.750,00

1.020.750,00

100,0

2.660.750,00

2.601.694,00

97,8

Дотације невладиним организацијама

481

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.448.000,00

98,8

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.448.000,00

98,8

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

4.500.000,00

Укупно за функцију 090

4.500.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0901‐0003:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0901‐0003

0901‐0008

4.500.000,00
4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.448.000,00

98,8

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8

4.495.000,00

84,6

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама
са инвалидитетом
Болест и инвалидност

010

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5.311.000,00

472
Извори финансирања за функцију 010 :
01

Општи приходи и примања буџета

5.311.000,00

Укупно за функцију 010

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

4.495.000,00

84,6

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

Извори финансирања за програмску
активност 0901‐0008:
01
0901‐1006

090
472

Општи приходи и примања буџета

5.311.000,00

Укупно за програмску активност 0901‐0008

5.311.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала''
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

550.000,00

4.495.000,00

84,6

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

4.495.000,00

84,6

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6

460.881,25

83,8

5.500.000,00

4.608.812,48

83,8

460.881,25

83,8

550.000,00

460.881,25

83,8

460.881,25

83,8

460.881,25

83,8
4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

460.881,25

83,8

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

5.500.000,00

4.608.812,48

83,8

439.239,25

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

5.500.000,00

4.392.392,48

79,9

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Приходи из буџета

550.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 090

550.000,00

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

4.950.000,00

4.147.931,23

83,8

5.500.000,00

4.608.812,48

83,8

550.000,00

460.881,25

83,8

Извори финансирања за пројекат 0901‐1006:

0901‐1007

090
472

01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0901‐1006

550.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене
за набавку грађевинског материјала за
завршетак или адаптацију стамбеног
објекта''
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

550.000,00

21

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 090

550.000,00

439.239,25

79,9

550.000,00

439.239,25

79,9

439.239,25

79,9

439.239,25

79,9
4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

439.239,25

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

5.500.000,00

4.392.392,48

79,9

59.694,41

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

668.352,44

596.944,05

89,3

59.694,41

89,3
601.516,44

537.249,64

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

66.836,00

59.694,41

89,3

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

4.950.000,00

3.953.153,23

79,9

5.500.000,00

4.392.392,48

79,9

550.000,00

439.239,25

79,9

Извори финансирања за пројекат 0901‐1007:
01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0901‐1007

550.000,00

ППРОЈЕКАТ '' Реализација помоћи
избеглицама кроз доделу доходовних
активности ''
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

66.836,00

0901‐1008

090
472

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

66.836,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 090

66.836,00

59.694,41

89,3

59.694,41

89,3

59.694,41

89,3

Извори финансирања за пројекат 0901‐1008:
01

Општи приходи и примања буџета

66.836,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0901‐1008

66.836,00

0901‐1009

ПРОЈЕКАТ ''Додела грађевинског материјала
избеглицама''
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090 :

090
472
07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

601.516,44

537.249,64

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

601.516,44

537.249,64

89,3

668.352,44

596.944,05

89,3

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0

Извори финансирања за пројекат 0901‐1009:
07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901‐1009

0901‐1010

ПРОЈЕКАТ ''Помоћ угроженом становништву
услед епидемије''
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

070
472

140.000,00

127.001,79

90,7

140.000,00

127.001,79

90,7

127.001,79

90,7

140.000,00

127.001,79

90,7

Извори финансирања за функцију 070 :
01

Општи приходи и примања буџета

140.000,00

22

Укупно за функцију 070

140.000,00

127.001,79

90,7

140.000,00

127.001,79

90,7

127.001,79

90,7

140.000,00

127.001,79

90,7

127.001,79

90,7

140.000,00

127.001,79

90,7

Извори финансирања за пројекат 0901‐1010:
01

0901‐1011

Општи приходи и примања буџета

140.000,00

Укупно за пројекат 0901‐1010

140.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала''
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090 :

550.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

550.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

472

Укупно за функцију 090

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901‐1011:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0901‐1012

090
472

550.000,00

Укупно за пројекат 0901‐1011

550.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене
за набавку грађевинског материјала за
завршетак или адаптацију стамбеног
објекта''
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

550.000,00

550.000,00
4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

550.000,00

550.000,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901‐1012:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901‐1012

550.000,00

550.000,00

550.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

Извори финансирања за програм 0901:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0901

1101

13.857.836,00

13.857.836,00

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

23

11.610.760,70

11.610.760,70

83,8

83,8

13.857.836,00

11.610.760,70

83,8

17.389.727,00

7.489.727,00

43,1

17.389.727,00

7.489.727,00

43,1

10.501.516,44

8.638.334,10

82,3

10.501.516,44

8.638.334,10

82,3

27.891.243,44

16.128.061,10

57,8

41.749.079,44

27.738.821,80

66,4

1101‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

9.200.000,00

683.850,00

7,4

10.722.306,00

8.950.916,05

83,5

1.785.264,00

1.490.327,50

83,5

290.000,00

221.760,96

76,5

512.930,00

472.930,00

92,2

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

1101‐0002

Општи приходи и примања буџета

9.200.000,00

Укупно за функцију 620

9.200.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1101‐0001:
Општи приходи и примања буџета

9.200.000,00

Укупно за програмску активност 1101‐0001

9.200.000,00

683.850,00
683.850,00

683.850,00
683.850,00

7,4
7,4

7,4
7,4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
урбанистичких и просторних планова
610

Стамбени развој
10.722.306,00

411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

290.000,00

414

Социјална давања запосленима

512.930,00

1.785.264,00

8.950.916,05
1.490.327,50
221.760,96
472.930,00

83,5
83,5
76,5
92,2

Извори финансирања за функцију 610:
01

01

Општи приходи и примања буџета

13.310.500,00

Укупно за функцију 610

13.310.500,00

Извори финансирања за програмску
активност 1101‐0002:
Општи приходи и примања буџета

13.310.500,00

Укупно за програмску активност 1101‐0002

13.310.500,00

11.135.934,51
11.135.934,51

11.135.934,51
11.135.934,51

83,7
83,7

83,7
83,7

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7

Извори финансирања за програм1101:
01

1102

Општи приходи и примања буџета

22.510.500,00

Укупно за програм 1101

22.510.500,00

11.819.784,51
11.819.784,51

52,5
52,5

22.510.500,00

11.819.784,51

52,5

22.510.500,00

11.819.784,51

52,5

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102‐0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета

640

Стални трошкови

421

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

6.417.866,36

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

6.417.866,36

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

6.417.866,36

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

6.417.866,36

100,0

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0

Извори финансирања за функцију 640 :
01

Општи приходи и примања буџета

6.417.867,00

Укупно за функцију 640

6.417.867,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102‐0001:
01

Општи приходи и примања буџета

6.417.867,00

Укупно за програмску активност 1102‐0001

6.417.867,00
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1102‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
Развој заједнице

620

Специјализоване услуге

424

Текуће поправке и одржавање

425

20.000.000,00

19.996.861,50

100,0

20.000.000,00

0,0

300.000,00

19.996.861,50

98,5

19.996.861,50

98,5

300.000,00

19.996.861,50

100,0

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Општи приходи и примања буџета

20.300.000,00

Укупно за функцију 620

20.300.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102‐0002:
01
1102‐0003

Општи приходи и примања буџета

20.300.000,00

Укупно за програмску активност 1102‐0002

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

19.996.861,50

98,5

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
Развој заједнице

620

Стални трошкови

421

14.978.191,00

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Општи приходи и примања буџета

14.978.191,00

Укупно за функцију 620

14.978.191,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102‐0003:
01
1102‐0005

Општи приходи и примања буџета

14.978.191,00

Укупно за програмску активност 1102‐0003

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

14.978.189,16

100,0

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0

5.200.000,00

100,0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице

620

Зграде и грађевински објекти

511

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за функцију 620

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102‐0005:
01
1102‐0006

Општи приходи и примања буџета

1.000.000,00

Укупно за програмску активност 1102‐0005

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице

620

Субвенције јавним нефинансијским
предузећимa и организацијама
‐ Ова апропријација користиће се за текуће
субвенције ЈКП ''10.Октобар'' за покриће
губитка насталог приликом одржавања
гробаља и обављања погребних услуга
451

5.200.000,00
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5.200.000,00

100,0

5.200.000,00

Зграде и грађевински објекти

511

1.474.000,00

474.000,00

32,2

1.474.000,00

474.000,00

32,2

5.674.000,00

85,0

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

5.674.000,00

85,0

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

Извори финансирања за функцију 620:
01

Општи приходи и примања буџета

6.674.000,00

Укупно за функцију 620

6.674.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102‐0006:
01
1102‐1002

Општи приходи и примања буџета

6.674.000,00

Укупно за програмску активност 1102‐0006

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

5.674.000,00

85,0

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у
Лисовићу и Вранићу''
Развој заједнице

620
465

Остале дотације и трансфери

511

Зграде и грађевински објекти

1.936,00

1.936,00

100,0

1.936,00

1.936,00

100,0

911.334,00

911.334,00

100,0

911.334,00

911.334,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за пројекат 1102‐1002:

13

1102‐1004

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1102‐1002

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

913.270,00

913.270,00

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

ПРОЈЕКАТ ''Изградња помоћног објекта ‐
ограде на гробљу у Арнајеву ''
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0

Извори финансирања за пројекат 1102‐1004:
13

1102‐1005

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1102‐1004
ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за
изградњу парка у Барајеву''
Развој заједнице

620
541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102‐1005:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
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Укупно за пројекат 1102‐1005
1102‐1006

12.000.000,00

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у
Барајеву''
Развој заједнице

620
465

Остале дотације и трансфери

511

Зграде и грађевински објекти

19.623,00

19.623,00

100,0

19.623,00

19.623,00

100,0

602.312,00

602.312,00

100,0

602.312,00

602.312,00

100,0

Извори финансирања за функцију 620:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

621.935,00

621.935,00

100,0

49.370.058,00

47.066.917,02

95,3

Извори финансирања за пројекат 1102‐1006:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1102‐1006
Извори финансирања за програм 1102:

01

Општи приходи и примања буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 1102

1201

49.370.058,00

47.066.917,02

95,3
18.933.603,00

6.933.601,40

36,6

18.933.603,00

6.933.601,40

36,6

18.933.603,00

6.933.601,40

36,6

68.303.661,00

54.000.518,42

79,1

49.370.058,00
47.066.917,02

95,3

2.950.000,00

98,3

3.000.000,0

2.950.000,0

98,3

2.950.000,00

98,3

3.000.000,0

2.950.000,0

98,3

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

3.000.000,0

2.950.000,0

98,3

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

3.000.000,0

2.950.000,0

98,3

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3

3.000.000,0

2.950.000,0

98,3

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201‐0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
820

Услуге културе
481

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 820

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1201‐0002
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1201‐0002

1201‐0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
система очувања и представљања културно‐
историјског наслеђа
840

Верске и остале услуге заједнице
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
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Укупно за функцију 840

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

3.000.000,00
6.000.000,00

3.000.000,00

50,0

6.000.000,00

5.950.000,00

99,2

3.000.000,00
9.000.000,00

5.950.000,00

66,1

Извори финансирања за програмску
активност 1201‐0003
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,0

01

Општи приходи и примања буџета

6.000.000,00

5.950.000,00

99,2

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за програм 1201
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту

6.000.000,00

5.950.000,00

99,2

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 860

7.775.604,00
7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

‐

‐

1301
1301‐0001

860

481

01

Извори финансирања за програмску
активност 1301‐0001:
01

1301‐0002
860

463

01

01

Општи приходи и примања буџета

160

481

3.000.000,00
3.000.000,00

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

Укупно за програмску активност 1301‐0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 860:

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

Општи приходи и примања буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

Укупно за функција 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301‐0002:

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301‐0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

1301‐0005

3.000.000,00
3.000.000,00

Укупно за програмску активност 1201‐0003
Извори финансирања за програм 1201:

Дотације невладиним организацијама
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Извори финансирања за функцију 160:
01

01

Општи приходи и примања буџета

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

Укупно за функција 160
Извори финансирања за програмску
активност 1301‐0005:

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

390.000,00

390.000,00

100,0

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

Општи приходи и примања буџета

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

Укупно за функција 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301‐0500:

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

Општи приходи и примања буџета

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

Укупно за програмску активност 1301‐0500
ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у
Барајеву ‐ Насеље Гај''‐прва фаза
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301‐0005
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Административна
подршка пројектима спорта
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту

1301‐0500
860

511

01

01

1301‐1005
860
511

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

Извори финансирања за функцију 860:
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за Функцију 860

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

Извори финансирања за пројекат 1301‐1005:
13

1301‐1006

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1301‐1005
ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Вранићу, Манићу и Глумчевом брду''
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти

860
511

5.351.128,00

5.351.127,44

100,0

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

10.651.128,00

10.651.127,44

100,0

5.351.128,00

5.351.127,44

100,0

Извори финансирања за функцију 860:
01

Општи приходи и примања буџета

5.351.128,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за Функцију 860

5.351.128,00

29

5.351.127,44

5.351.127,44

100,0

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

10.651.128,00

10.651.127,44

100,0

Извори финансирања за пројекат 1301‐1006:
01

Општи приходи и примања буџета

5.351.128,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1301‐1006

5.351.128,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Баћевцу и Шиљаковцу''
Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти

5.150.000,00

1301‐1007
860
511

5.351.127,44

5.351.127,44

100,0

100,0

5.351.128,00

5.351.127,44

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,0

5.300.000,00

5.300.000,00

100,00

10.651.128,00

10.651.127,44

100,0

15.912.503,26

73,2

2.000.000,00

7.150.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Општи приходи и примања буџета

5.150.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за Функцију 860

5.150.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301‐1007:
01

Општи приходи и примања буџета

5.150.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 1301‐1007

5.150.000,00

1301‐1008

5.150.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

7.150.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у
Лисовићу,Гунцатима и Арнајеву''
860

Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти

511

Извори финансирања за функцију 860:
07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за Функцију 860

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301‐1008:
07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 1301‐1007

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за Програм 1301:

2001
2001‐0001

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 1301
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања

21.743.132,00

15.912.503,26

73,2

21.743.132,00
10.000.000,00

21.743.132,00

30

15.912.503,26

73,2

10.000.000,00

169.548.720,00

92.457.341,36

54,5

169.548.720,00

92.457.341,36

54,5

179.548.720,00

92.457.341,36

51,5

201.291.852,00

108.369.844,62

53,8

911

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

Извори финансирања за функцију 911:
01

01

01

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

Укупно за функција 911
Извори финансирања за програмску
активност 2001‐0001:

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

Укупно за програмску активност 2001‐0001
Извори финансирања за програм 2001:

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

Општи приходи и примања буџета

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4

3.000.000,0

1.210.661,48

40,4

12.692.447,46

90,6
100,0

12.692.447,46
223.914,00

90,6

223.914,00

14.005.400,00
223.914,00

Укупно за програм 2001
2002

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
основних школа
Образовање које није дефинисано нивоом

2002‐0001
950
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

14.005.400,00
223.914,00

100,0

Извори финансирања за функцију 950:
01

Општи приходи и примања буџета

14.229.314,00

Укупно за функцију 950

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

12.916.361,46

90,8

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

Извори финансирања за програмску
активност
2002‐0001:
01

2002‐1008

Општи приходи и примања буџета

14.229.314,00

Укупно за програмску активност 2002‐0001

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

90,8

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

221.311,78

100,0

221.312,00

221.311,78

100,0

12.916.361,46

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''
950

Образовање које није дефинисано нивоом
Трансфери осталим нивоима власти

463

221.312,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950

221.312,00
221.312,00

Извори финансирања за пројекат 2002‐1008:
01

2002‐1009

Приходи из буџета

221.312,00

Укупно за пројекат 2002‐1008

221.312,00

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''
950

Образовање које није дефинисано нивоом

31

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

280.060,00

100,0

280.060,00

280.060,00

100,0

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

Извори финансирања за функцију 950:
01

Општи приходи и примања буџета

280.060,00

Укупно за функцију 950

280.060,00

Извори финансирања за пројекат 2002‐1009:
01

2002‐1010

Општи приходи и примања буџета

280.060,00

Укупно за пројекат 2002‐1009

280.060,00

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне
ученике ''
Образовање које није дефинисано нивоом

950

Трансфери осталим нивоима власти

463

303.235,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Општи приходи и примања буџета

303.235,00

Укупно за функцију 950

303.235,00

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

303.234,50

100,0

303.235,00

303.234,50

100,0

91,3

15.033.921,00

13.720.967,74

91,3

91,3

15.033.921,00

13.720.967,74

91,3

7.518.185,21

76,7

9.804.514,00

7.518.185,21

76,7

Извори финансирања за пројекат 2002‐1010:
01

Општи приходи и примања буџета

303.235,00

Укупно за пројекат 2002‐1010

303.235,00

Извори финансирања за Програм 2002:
01

2101

Општи приходи и примања буџета

15.033.921,00

13.720.967,74

Укупно за програм 2002

15.033.921,00

13.720.967,74

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду
извршних органа власти и скупштине

2101‐0003
130

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених

9.804.514,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.632.452,00

1.251.777,80

76,7

1.632.452,00

1.251.777,80

76,7

413

Накнаде у натури

223.101,00

217.100,00

97,3

223.101,00

217.100,00

97,3

414
416

Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Извори финансирања за функцију 130:

560.558,00

457.750,00

81,7

560.558,00

457.750,00

81,7

252.000,00

251.666,00

99,9

252.000,00

251.666,00

99,9

Општи приходи и примања буџета

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 2101‐0003:

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

Општи приходи и примања буџета

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

411

01

01

32

Укупно за програмску активност 2101‐1003
Извори финансирања за програм 2101:
01

Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7

351.287.198,00

288.558.263,83

82,1

351.287.198,00

288.558.263,83

82,1

Извори финансирања за раздео 3:
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за раздео 3

3.1

351.287.198,00

288.558.263,83

82,1

34.609.743,61

8.596.643,61

24,8

34.609.743,61

8.596.643,61

24,8

243.411.592,12

152.396.964,17

62,6

243.411.592,12

152.396.964,17

62,6

278.021.335,73

160.993.607,78

57,9

629.308.533,73

449.551.871,61

71,4

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

0602‐0002
160
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421
423

Стални трошкови
Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

150.000,00

426

Материјал

250.000,00

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

1.280.000,00

10.000,00

427.598,21

481.363,01

471.121,09

97,9

481.363,01

471.121,09

97,9

74.811,71

74.097,61

99,0

74.811,71

74.097,61

99,0

1.280.000,00

427.598,21

33,4

33,4
500.000,00

500.000,00

100,0

500.000,00

500.000,00

100,0

1.995.262,00

1.995.262,00

100,0

2.145.262,00

1.995.262,00

93,0

99,00

1,0

12.155,77
99,00

262.155,77

1,0

10.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 160 :
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

2.190.000,00

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску
активност 0602‐0002:

2.190.000,00

01

Општи приходи и примања буџета

2.190.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0602‐0002

2.190.000,00

Извори финансирања за програм 0602:

33

427.697,21

19,5

427.697,21

19,5

427.697,21

19,5

427.697,21

19,5

2.190.000,00

427.697,21

19,5

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

57.104,57

44.948,80

78,7

57.104,57

44.948,80

78,7

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0

2.190.000,00

427.697,21

19,5

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

57.104,57

44.948,80

78,7

57.104,57

44.948,80

78,7

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0

01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0602

2.190.000,00

2.190.000,00

427.697,21

19,5

427.697,21

19,5

427.697,21

19,5

2.190.000,00

427.697,21

19,5

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

57.104,57

44.948,80

78,7

57.104,57

44.948,80

78,7

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0

2.190.000,00

427.697,21

19,5

3.006.487,92

2.995.531,90

99,6

Извори финансирања за главу 3.1 :
01

Општи приходи и примања буџета

07

Трансфери

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за главу 3.1

3.2

2.190.000,00

3.006.487,92

2.190.000,00

427.697,21

19,5

6.942.674,70

82,3

2.995.531,90

99,6

57.104,57

44.948,80

78,7

57.104,57

44.948,80

78,7

3.063.592,49

3.040.480,70

99,2

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0

8.432.336,00

6.942.674,70

82,3

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО''
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
Рекреација, спорт, култура и вере

1201
1201‐0001
860
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

8.432.336,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.510.786,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

421

Стални трошкови

715.000,00

423

Услуге по уговору

2.930.000,00

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

3.428.738,00
385.000,00

426

Материјал

1.160.500,00

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

460.000,00
1.325.000,00

58.000,00
400.453,00

1.155.955,23

1.510.786,00

1.155.955,23

76,5

364.469,71

76,5
79,2

40.000,00

500.000,00

364.469,71

72,9

724.970,58

54,7

200.000,00

1.525.000,00

724.970,58

47,5

419.971,51

58,7

30.000,00

745.000,00

419.971,51

56,4

2.014.866,16

68,8

50.000,00

2.980.000,00

2.014.866,16

67,6

2.230.156,00

65,0

1.160.000,00

4.588.738,00

2.391.356,00

52,1

241.960,40

62,8

385.000,00

241.960,40

62,8

669.525,79

57,7

1.160.500,00

669.525,79

57,7

13.225,00

22,8

58.000,00

13.225,00

22,8

353.233,97

88,2

400.453,00

353.233,97

88,2

15.131.009,05

72,7

161.200,00

13,9

Извори финансирања за функцију 860 :
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 860

20.805.813,00

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

15.131.009,05

72,7

15.131.009,05

72,7

15.131.009,05

72,7

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

Извори финансирања за програмску
активност 1201‐0001:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201‐0001

20.805.813,00

20.805.813,00

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

Извори финансирања за програм 1201:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи

20.805.813,00

34

Укупно за програм 1201

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

15.131.009,05

72,7

15.131.009,05

72,7

1.480.000,00

161.200,00

10,9

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6

20.805.813,00

15.131.009,05

72,7

Извори финансирања за главу 3.2:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за главу 3.2

20.805.813,00

20.805.813,00

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6

374.283.011,00

304.116.970,09

81,3

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

37.616.231,53

11.592.175,51

30,8

37.616.231,53

11.592.175,51

30,8

243.468.696,69

152.441.912,97

62,6

243.468.696,69

152.441.912,97

62,6

282.564.928,22

164.195.288,48

58,1

656.847.939,22

468.312.258,57

71,3

425.329.394,00

350.216.812,77

82,3

Извори финансирања за раздео 3:
01

Општи приходи и примања буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за раздео 3

374.283.011,00

304.116.970,09

374.283.011,00

304.116.970,09

425.329.394,00

350.216.812,77

81,3

81,3

Извори финансирања укупно
01

Општи приходи и примања буџета

04
07

Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за Разделе 1+2+3

425.329.394,00

35

350.216.812,77

82,3

82,3

1.480.000,00

161.200,00

10,9

1.480.000,00

161.200,00

10,9

37.616.231,53

11.592.175,51

30,8

37.616.231,53

11.592.175,51

30,8

243.468.696,69

152.441.912,97

62,6

243.468.696,69

152.441.912,97

62,6

282.564.928,22

164.195.288,48

58,1

707.894.322,22

514.412.101,25

72,7

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Завршни рачун буџета општине Барајево садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године ;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (образац 3);
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године;
6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године;
8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама дугова;
10) Извештај о реализацији укупних средстава по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским
класификацијама и изворима садржан је у члану 13. ове Одлуке;
Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године, Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2020. године, Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године,
Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, Извештај о извршењу буџета у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године саставни су део Одлуке о завршном рачуну Градске општине
Барајево за 2020.годину.
Извештаји од тачке 6‐9. овог члана исказани су у Извештају у складу са чланом 3.став 3.Правилника о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова за 2020.годину и саставни су део ове Одлуке.
Одлука о завршном рачуну Градске општине Барајево садржи Извештај Државне ревизорске институције о ревизији
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Барајево за 2020. годину.
Члан 15.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2020. годину, заједно са Извештајем у ускладу са
чланом 3.став 3.Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова за 2020.годину
доставити Секретаријату за финансије Града Београда.
Члан 16.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу Града Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06 ‐20/2021‐82 од 23. јуна 2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дарко Пауновић
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IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну Градске општине Барајево за 2020.годину садржан је у
члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,83/2014 – др.закон,
101/2016 ‐ др. закон и 47/2018), члановима 77 – 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 ‐ испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015‐др.закон,103/2015,
99/2016,113/2017 ,95/2018,31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члану 19. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Барајево
(''Сл.лист Града Београда'', бр. 30/2010, 40/2013,88/2015 и 89/2019).
Садржина и начин припреме Одлуке о завршном рачуну су дефинисани и чланом 3. Правилника о начину
припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног
социјалног осигурања и буџетских фондова ( ''Службени гласник РС”, бр. 18/15 и 104/18).
Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2020. годину бр. 06‐56/2019 ‐ 345, усвојена је на седници скупштине, која
је одржана 20. децембра 2019. године. Обим средстава за потрошњу по овој Одлуци утврђен је Одлуком о утврђивању
обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно
градским општинама у 2020. години бр. 4‐847/19‐С од 29. новембра 2019. године.
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2020.годину бр. 06 – 13/2020 ‐ 467, усвојена је на
седници већа, која је одржана 09.априла 2020.године. Обим средстава за потрошњу по овој Одлуци утврђен је Одлуком
о изменама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода
који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години бр. 4 ‐ 293/20 ‐ ГВ од 2. априла 2020. године.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2020.годину бр. 06 –27/2020 ‐ 20 усвојена је на
седници скупштине, која је одржана 09.октобра 2020.године. Обим средстава за потрошњу по овој Одлуци утврђен је
Одлуком о изменама и допуни одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години бр. 4 ‐ 384/20 ‐ С од
28. септембра 2020. године.
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Приходи и примања буџета Градске општине Барајево за период јануар – децембар 2020. године остварени су
у износу од 477.141.778,45 динара, што представља 103,1 % у односу на план.
‐Приходи по основу пореза (економска класификација 71) остварени су у износу од 434.055.756,79 динара, што
представља 103,1 % у доносу на план
‐Приходи од донација, помоћи и трансфера (економска класификација 73) остварени су у износу од 37.513.629,43
динара, што представља 99,7 % у односу на план
‐Други приходи остварени су у износу од 4.950.233,94 динара (економска класификација 74), што представља 120,7% у
односу на план
‐Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су износу од 622.158,29 динара, што представља 207,4% у
односу на план.
‐Сопствени приходи индиректних корисника остварени су у износу од 161.762,32 динара што представља 10,9 % у
односу на план.
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Барајево за период јануар – децембар 2020.
годинe извршени су у износу од 514.412.101,25 динара, што износи 72,7 % у односу на план. Текући расходи
извршени су у износу од 358.365.362,05 динара што представља 82,0 % у односу на план. Издаци за нефинансијску
имовину извршени су у износу од 156.046.739,20 динара што представља 57,4 % у односу на план.
Расходи за запослене извршени су у износу од 147.595.297,39 динара, што представља 86% у односу на план.
Расходи за коришћење услуга и роба извршени су у износу од 124.564.578,31 динара што представља 85,2% у односу на
план.Расходи за субвенције извршени су у износу од 22.881.277,30 динара, што представља 99,3% у односу на план.
Расходи за донације,дотације и трансфере извршени су у износу од 16.486.349,37 динара, што представља 83,9% у
односу на план.Расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту извршени су у износу од 23.794.795,80 динара, што
представља 63% у односу на план. Остали расходи извршени су у износу од 23.043.063,88 динара, што представља 65,2%
у односу на план. Издаци за основна средства извршени су у износу од 156.046.739,20 динара, што представља 60% у
односу на план.
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У даљем тексту
дато је образложење које садржи годишњи извештај о учинку програма
укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности

за 2020. годину,

Годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката
Раздео:

1

Корисник:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

91511

Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2101

0001

Функционисање скупштине

2101

1001

ПРОЈЕКАТ ''Локални избори 2020''

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

11.413.280,00
7.213.300,00

УКУПНО:

18.626.580,00

Текући
буџет за
2020.

Извршење у 2020.

12.499.2
80,00
5.720.90
4,00
18.220.1
84,00

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

11.231.394,31

89,9%

5.720.848,10

100,0%

16.952.242,41

93,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2101

Политички систем локалне самоуправе

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

функција:

Председник општине

У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа политичког система градске
општине.

Опис програма:
Образложење спровођења програма
у години извештавања:

Програмска активност:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка

2101‐0001

Одговорно лице:

Функционисање скупштине

Дарко Пауновић

функција:

Председник скупштине

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за функционисање директног корисника Скупштина
општине, а које обухватају нормативне послове везане за доношење одлука, правилника, упутстава, решења,
усвајање програма, информација и извештаја, а све по важећем Програму рада Скупштине, а по потреби и
изван Програма, као и старање о законитости рада Скупштине при доношењу и усвајању свих наведених
аката.

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду одржано је 5 седницa скупштине, што представља 83,34% у односу на план.
Такође у извештајном периоду одржано је 16 седница радних тела, што представља 53,34 % у односу на
план.

Циљ 1:

Функционисање локалне скуштине
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

Извор верификације:Записници са седница Скупштине

број

2019

6

6

5

Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број седница сталних радних тела

број

2019

30

30

16

Показатељи учинка
Назив:Број седница скупштине
Коментар:Седнице су одржане по програму рада Скупштине

38

Коментар:Седнице прате рад Скупштине као помоћна радна тела
Извор верификације:Записници са седница радних тела
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од
циљне вредности је испод планираног

Пројекат:

2101‐1001

ПРОЈЕКАТ ''Локални избори 2020''

Одговорно лице:

Ивица Јанковић

Време трајања пројекта:

2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Раздео:

2

Корисник:

функција:

Председник општинске изборне
комисије

У оквиру пројекта планирана су средства за покриће трошкова одржавања редовних избора за одборнике
Скупштине градске општине Барајево, расписаних за 26. април 2020. године, а који су се због ванредног
стања одржали 21. јуна 2020. године, а који се односе на :
‐ штампање гласачких листића;
‐ набавку гласачких кутија;
‐ исплату накнада члановима општинске изборне комисије и запосленима ангажованим на пословима
везаним за спровођење избора за одборника Скупштине градске општине Барајево;
‐ израду апликације за унос и обраду резултата локалних избора ;
‐ финансирање трошкова изборне кампање;
У извештајном периоду за покриће трошкова реализације пројекта утрошена су средства у укупном износу
од 5.720.848,10 динара и то:
‐ по основу накнада члановима општинске изборне комисије исплаћена су средства у износу од 4.280.490,72
динара;
‐ по основу накнада запосленима ангажованим на пословима спровођења избора утрошена су средства у
износу од 801.886,20 динара;
‐ за штампу гласачких листића утрошена су средства у износу од 214.391,23 динара;
‐ за израду апликације за унос и обраду резултата избора утрошена су средства у износу од 31.446,44
динара;
‐ за потребе набавке гласачких кутија утрошена су средства у износу од 162.500,00 динара;
‐ за финансирање трошкова изборне кампање политичким субјектима су пренета средства у износу од
230.133,51 динара;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

91510

Председник општине и општинско веће

Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

2101

0002

Функционисање извршних органа

Усвојен буџет за
2020.

УКУПНО:

Текући буџет за
2020.

Извршење у 2020.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

31.998.060,00

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8%

31.998.060,00

32.826.199,00

29.147.600,27

88,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2101

Политички систем локалне самоуправе

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програма:
Образложење спровођења програма у години
извештавања:

Програмска активност:

функција:

Председник општине

У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа политичког
система градске општине

2101‐0002

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка

Функционисање извршних органа

39

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Председник општине

Програмска активност обухвата послове везане за функционисање извршних органа ‐ председника општине
и општинског већа у обављању послова дефинисаних Статутом Градске општине Барајево

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

функција:

У извештајном периоду одржано је 21 седница извршних органа , што представља 84% у односу на план.

Функционисање извршних органа

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

25

25

21

Назив:Број седница извршних органа
Коментар:Седнице Већа се одржавају по указаној потреби
Извор верификације: Записници са седница општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Раздео:

3

Корисник:

ОПШТИНСКА УПРАВА

04178

Управа Градске општине Барајево

Програм 1. Становање,урбанизам и просторно
планирање
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1101

0001

Просторно и урбанистичко планирање

15.000.000,00

9.200.000,00

683.850,00

7,4%

0002

Спровођење урбанистичких и просторних
планова

15.819.920,00

13.310.500,00

11.135.934,51

83,7%

30.819.920,00

22.510.500,00

11.819.784,51

52,5%

1101

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

УКУПНО:

Текући буџет
за 2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1101

Становање,урбанизам и просторно планирање

Сектор:

Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице:

Радиша Ђорђевић

функција:

члан Већа

Опис програма:

Градска општина Барајево је у потпуности покривена просторним планом. Плановима генералне
регулације врши се дефинисање и спровођење на основу просторног плана.

Образложење спровођења програма
у години извештавања:

У оквиру програма су планирана средства за израду планова детаљне регулације за проширење гробаља
у месним заједницама у Гунцатима, Глумчевом брду,Мељаку,Бељини и Вранићу. Такође у оквиру овог
програма планирана су средства за редован рад Одељења за урбанизам, комуналне и грађевинске послове
у поступку спровођења надлежности дефинисаних статутом.

Циљ 1:

Просторни развој у складу са плановима
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2019.

Назив:Проценат покривености територије урбанистичком планском
документацијом
Коментар: /Планови детаљне регулације за које је Скупштина ГО Барајево донела
одлуке о изради планова се налазе у фази раног јавног увида

%

2019

25

30

1

40

Извор верификације:Планови генералне регулације,Планови детаљне регулације
Образложење спровођења програма у години извештавања:Одступање од
циљне вредности је последица спорости у доношењу планова

Програмска активност:

1101‐0001

Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице:

Оливера Ћамиловић

функција:

Начелница одељења за
урбанизам,комуналне и грађевинске
послове

Опис програмске активности:

У оквиру програмске активности у 2020. години планирана су средства за израду планова детаљне
регулације на гробљима у Гунцатима, Глумчевом брду,Мељаку,Бељини и Вранићу.

Образложење спровођења
програмске активности

Скупштина Градске општине Барајево је на седници одржаној 28.фебруара 2020.године донела следеће
одлуке:
‐ о изради плана детаљне регулације гробља у МЗ Вранић бр. 06‐5/2020‐369;
‐о изради плана детаљне регулације гробља у МЗ Гунцати бр. 06‐5/2020‐371;
‐о изради плана детаљне регулације гробља у МЗ Глумчево брдо бр. 06‐5/2020‐372;
‐о изради плана детаљне регулације гробља у МЗ Бељина бр. 06‐5/2020‐373 ;
‐о изради плана детаљне регулације гробља у МЗ Мељак 06‐5/2020‐370 ;
Израда планова детаљне регулације се овим одлукама поверава ЈУП Урбанистички завод Београда.
Планови детаљне регулације су у фази раног јавног увида.

Циљ 1:

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

25

25

5

Назив:Проценат површине покривен плановима детаљне регулације
Коментар:Поступак израде ПДР‐ова је у току,фаза раног јавног увида
Извор верификације:Планови детаљне регулације
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне
вредности индикатора је испод планираног

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

1101‐0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова

Начелница одељења за
урбанизам,комуналне и грађевинске
послове
Програмска активност обухвата послове на доношењу решења у првом степену о грађевинској дозволи за
изградњу или реконструкцију објеката до 5.000 m², бруто развијене грађевинске површине и претварању
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, и у поступцима озакоњења објеката за
објекте до 3.000,00 m².
Оливера Ћамиловић

функција:

Аналитички, плански и административни послови у области обухваћеној овом програмском активношћу
су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

100

100

100

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

370

Назив:Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених
захтева
Коментар:Захтеви одбачени из формалних недостатака
Извор верификације:Извештај о раду Управе
Образложење одступања од циљне вредности:Захтеви који су одбачени нису
поднети у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем

Циљ 2:

Ефикасан процес озакоњења
Показатељи учинка

Назив:Укупан број озакоњених објеката у години

41

180

Коментар:Услед пандемије изазване CORONA вирусом смањен је број
комплетираних предмета у поступку озакоњења

385

Извор верификације:Извештај о раду Управе
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је испод планираног
Програм 2. Комуналнe
делатности
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1102

0001

1102

0002

1102

0003

1102

0005

1102

0006

1102

1002

ПРОЈЕКАТ Изградња капела на
гробљима у Лисовићу и Вранићу

1102

1004

ПРОЈЕКАТ Изградња помоћног
објекта ‐ ограде на гробљу у
Арнајеву

1102

1005

ПРОЈЕКАТ Прибављање земљишта
за изградњу парка у Барајеву

1102

1006

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле на
гробљу у Барајеву

Назив програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање јавних зелених
површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање гробаља и погребне
услуге

УКУПНО:

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у односу
на текући буџет

20.000.000,00

6.417.867,00

6.417.866,36

100,0%

20.300.000,00

20.300.000,00

19.996.861,50

98,5%

15.000.000,00

14.978.191,00

14.978.189,16

100,0%

1.000.000,00

1.000.000,00

9.800.000,00

6.674.000,00

5.674.000,00

85,0%

911.335,60

913.270,00

913.270,00

100,0%

5.158.060,00

5.398.398,00

5.398.396,40

100,0%

12.000.000,00

12.000.000,00

605.541,20

621.935,00

621.935,00

100,0%

84.774.936,80

68.303.661,00

54.000.518,42

79,1%

0,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1102

Сектор:

Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице:

Урош Николић

Опис програма:

Комуналне делатности

функција:

члан Већа

У оквиру програма планирана су средства за обављање и развој комуналних делатности у
складу са надлежностима, дефинисаним Статутом Градске општине Барајево. У оквиру
програма Комуналне делатности, предвиђено је пружањe комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних лица на територији ГО Барајево, уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
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Образложење спровођења програма у години
извештавања:

Циљ 1:

Програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем, реализована је у
складу са закљученим уговорима и предвиђеном динамиком пружања услуга.
У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са Програмом одржавања
јавних зелених и рекреативних површина на територији Градске општине Барајево у 2020.
години.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене изведено је у складу са Програмом
одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Градске општине Барајево
за 2020. годину.
У оквиру програмске активности Одржавање гробаља и погребне услуге планирана су
средства за реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи субвенција за
одржавање гробаља за 2020.годину и израду пројектно техничке документације за
изградњу капела и уређење гробаља.
У извештајном периоду у оквиру пројекта ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и
Вранићу'' извршена су плаћања по основу пореза на додату вредност по основу окончане
ситуације за изведене радове на капелама у Лисовићу и Вранићу. Такође извршен је
повраћај неутрошених средстава у буџет Града Београда.
У извештајном периоду у оквиру пројеката ''Изградња помоћног објеката ‐ ограде на
гробљу у Арнајеву'' изведени су радови на изградњи наведеног објекта.
У оквиру пројеката '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву'' ‐ у току је
поступак решавања по жалбама појединих власника парцела на Решење РГЗ Катастра
непокретности број. 952‐02‐1‐13/2017. У току је поступак добијања потребних сагласности
од стране надлежних институција. Поступак експропријације је у три предмета окончан, а у
два предмета је поднет захтев за упис Јавне својине града Београда. Сагласно члану 29.
став 5. Закона о експропријацији спровођено је саслушање корисника експропријације и у
другим предметима. У складу са чланом 32. став 1. Закона о експропријацији дужност
корисника експропријације је да на основу предлога за експропријацију поднесе надлежној
Служби за катастар непокретности у Барајеву захтев за упис забележбе експропријације на
земљишту које је предмет експропријације, што је подносилац предлога за експропријацију
у име и за рачун корисника експропријације и учинио. Поступак уписа забележбе
експропријације по захтеву корисника експропријације је извршен тек 06.01. 2021. године,
због тога што је на решење о парцелацији предметног земљишта описаног у тачки 1. овог
акта, који је донела Служба за катастар непокретности у Барајеву бр. 952‐02‐1‐13/2017 од
10.11. 2017. године, изјављена жалба. По тој жалби је одлучено тек решењем РГЗ‐а бр. 952‐
02‐23‐2019/2018 од 26.10. 2020. године. Упис Правноснажних решења о експропријацији
путем е‐шалтера још увек није спроведен, мада је прописани рок за упис 5 радних дана
одавно истекао. У тим предметима предстоји пoступак ради постизања споразума о
накнади за експроприсано земљиште између кориника експропријације (који је дужан да
претходно поднесе понуду) и ранијег сопственика.
У извештајном периоду у оквиру пројекта ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву''
извршена су плаћања по основу пореза на додату вредност по основу окончане ситуације
за изведене радове на капели у Барајеву .

Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на
површинама јавне намене и зоохигијене
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

%

2019

85

85

83,73

%

2019

5

5

5

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

Назив:Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава
зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина
Коментар:/
Извор верификације:Програм одржавања јавних зелених површина
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Назив:Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на
укупан број м2 јавне намене
Коментар: /
Извор верификације:Програм одржавања чистоће на површинама јавне
намене
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Циљ 2:

Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Јединица
мере

Показатељи учинка
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Базна
година

Назив:Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)
Коментар:/
Извор верификације:Евиденција Одељења за планирање инвестиције и развој

број

2019

6.300.000

2.000.000

1..581.189

Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од циљне
вредности индикатора
Програмска активност:

1102‐0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Начелница одељења за планирање, инвестиције и
Сузана Вујић
функција:
развој
Програмском активношћу управљање/одржавање јавним осветљењем су обухваћени послови
који се односе на набавку електричне енергије за јавно осветење, одржавање јавног осветљења на
територији ГО Барајево, евидентирање пријаве кварова, оверу радних налога и ситуација, праћење
и координацију послова на терену .
Одлуком о промени Статута Градске општине Барајево (''Сл. лист Града Београда'', бр. 89/2019),
престаје надлежност Градске опшптине Барајево, која се односи на финансирање управљања и
одржавања јавног осветљења. У извештајном периоду утрошена су средства у износу од
6.417.866,36 динара за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за месец децембар 2019.
године,а на основу закљученог уговор са ЈП ЕПС Београд, VIII ‐ 02 број 404‐10‐8/2019 од 25.02.2019.
године. Предмет Уговора је набавка добара ‐ Електрична енергија за јавну расвету ГО Барајево, у
свему према техничкој спецификацији конкурсне документације за ЈН VIII‐02 404‐10/2019, oбрасцем
структуре цена, понудом, која је саставни део Уговора, као и у складу са Законом о енергетици (''Сл.
гласник РС'', БР. 57/2011, 80/11‐исправка, 93/12 и 124/12), Уредбом о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013), Правилником о раду преносног
система и изменама и допунама Правилника о раду преносног система (Сл. гласник РС'' бр,.
3/2012), Правилника о раду дистрибутивног система, другим нормативним актима и обавезним
стандардима који важе за набавку ове врсте добара.

Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Програмска активност:

1102‐0002

Одговорно лице:

Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој
Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП
10.''Октобар'' Барајево и обавља се на основу Програма одржавања јавних зелених и рекреативних површина на
територији Градске општине Барајево који припрема наведено предузеће. Програмом је предвиђено кошење
траве на јавним зеленим површинама укупне површине као и одржавање парковског мобилијара.
Веће Градске општине Барајево је усвојило Програм одржавања јавних зелених и рекреативних површина
Закључком бр. 06‐55/2019‐417 од 13. децембра 2019. године. Допуну програма одржавања јавних зелених и
рекреативних површина на територији Градске општине Барајево за 2020. годину, усвојило је Веће Градске
општине Барајево Закључком бр. 06‐10/2020‐462 од 10.03.2020. године. У извештајном периоду, јавне зелене
површине су одржаване у складу са Програмом одржавања јавних зелених и рекреативних површина на
територији Градске општине Барајево за 2020. годину и Уговором о услугама обављања комуналне делатности
уређења и одржавања зелених и рекреативних површина на територији ГО Барајево бр. VIII‐02 404‐73/2020 од
13.04.2020. године, као и нормативима и стандардима, који важе за ову врсту услуга. У извештајном периоду,
извршено је одржавање јавних зелених површина у складу са динамиком наведеном у програму. Зелене
површине, у овом смислу су: зелене површине у кругу пословних зграда, које користи ГО Барајево, терени
намењени за физичку културу, спорт и рекреацију (мала спортска игралишта), зелене површине поред и око
стамбених зграда ‐ површине, које су ван грађевинских парцела зграда на Мађарском брду и Насељу Гај у
Барајеву и свих осталих назначених у Програму одржавања јавних зелених и рекреативних површина за 2020.
годину.
Сузана Вујић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Одржавање јавних зелених површина
функција:

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

%

2019

85

85

83,73

Назив:Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и
одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина
Коментар:Површине су одржаване у складу са програмом
Извор верификације:Програм одржавања јавних зелених и
рекреативних површина
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступања од циљне вредности индикатора
Програмска активност:

1102‐0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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Одговорно лице:

Сузана Вујић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој

функција:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене је комунална делатност која је као искључиво право
поверена ЈКП ''10.октобар'' Барајево и обавља се на основу Програма одржавања чистоће на површинама јавне
намене на територији Градске општине Барајево за 2020. годину. Програмом је предвиђено прање улица и
тргова, чишћење и сакупљање отпадака са јавних површина.
Веће Градске општине Барајево, Закључком број 06‐55/2019‐418 од 13. децембра 2020. године је усвојило
Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Градске општине Барајево за 2020.
годину. У извештајном периоду, одржавање чистоће је обављано у складу са динамиком дефинисаном
Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Градске општине Барајево за 2020.
годину и Уговором о одржавању чистоће на површинама јавне намене бр. VIII‐02 404‐4/2020 од
03.01.2020.године, као и према нормативима и стандардима, који важе за ову врсту услуга и у складу са Одлуком
о одржавању чистоће (''Сл. лист града Београда'' број 27/02, 11/05, 6/10‐др. одлука, 2/11, 10/11‐др. одлука,
42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19//17). Под одржавањем јавних површина, члан 1. наведеног Уговора се
подразумевају следеће услуге: уклањање, одвожење, и одлагање отпада из посуда за отпатке на јавним
местима, као и смећа и другог отпада, и прање тих површина. Вредност уговорених, односно извршених услуга,
обрачунавана је по важећим јединичним ценама из Ценовника услуга ЈКП ''10. Октобар'' Барајево бр. 1223 од
13.06.2019. године и Ценовника бр. 2767 од 12.12.2019. год. који су саставни део Уговора.

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

Назив:Степен покривености територије услугама одржавања
чистоће јавно‐прометних површина (број улица које се чисте у
односу на укупан број улица у општини)
Коментар:Одржавање чистоће на јавним површинама вршено је у
складу са Програмом
Извор верификације: Програм одржавања чистоће на
површинама јавне намене
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступања од циљне вредности индикатора

%

2019

5

5

5

Програмска активност:

1102‐0005

Одговорно лице:

Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој
У оквиру ове програмске активности планирана су средства за израду идејног решења за изградњу пијаце у
Барајеву.
Израда идејног решења за изградњу пијаце у Барајеву планирана је у другој половини године. За наведену
програмску активност нису планиране вредности индикатора учинка. Планирана је јавна набавка ‐ конкурс за
дизајн у наредном периоду.
Сузана Вујић

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности

Програмска активност:

1102‐0006

Одговорно лице:

Урош Николић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
функција:

Одржавање гробаља и погребне услуге
функција:

члан Већа

У оквиру програмске активности планирана су средства за реализацију Посебног програма коришћења
буџетске помоћи ЈКП ''10. Октобар'' за одржавање гробаља за 2020.годину и израду пројектно техничке
документације за изградњу капела и уређење гробаља.
Посебан програм коришћења буџетске помоћи за одржавање гробаља је усвојен Одлуком Надзорног одбора
ЈКП ''10. октобар” Барајево број 2764 од 12.12.2019.године. Скупштина Градске општине Барајево је на седници
одржаној 20.децембра 2019.године Решењем бр. 06‐56/2019‐359 од 20. децембра 2019. године дала сагласност
на горе наведени програм. У извештајном периоду средства по основу субвенција су трансферисана у складу са
месечном динамиком утврђеном програмом.Циљана вредност индикатора у 2020. години је 5.200.000,00 динара,
а остварена вредност у извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2020. године) је 5.200.000,00 динара, што
представља 100,0 % у односу на план. У извештајном периоду израђен је идејни пројекат са партерним уређењем
и пројектом за извођење за ограђивање гробља у Вранићу.

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга
Показатељи учинка

Назив:Висина буџетских средстава за субвенције

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

5.500.000

5.200.000

5.200.000
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Коментар:Средства се преносе на основу месечних захтева за
средства по динамици утврђеној програмом
Извор верификације:Програм коришћења буџетске помоћи ‐
субвенција за одржавање гробаља
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
од циљне вредности индикатора
Пројекат:

1102‐1002

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2017‐2019

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу''
Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој

функција:

Пројектом су предвиђена средства за изградњу капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу . Планирана је
изградња капеле у новом делу гробља у Лисовићу, нето површине 136,93 м², односно 154,26 м² бруто површине,
као и изградња капеле у новом делу гробља у Вранићу, нето површине 136,93м², односно 154,26м² бруто
површине. Градња капела се обавља кроз две фазе. Прва фаза радова обухвата земљане, зидарске, бетонске,
армирачке, тесарске, покривачке и др. Друга фаза радова обухвата занатске радове у које спадају столарски,
лимарски, керамичарски, молерско – фасадерски, радови на електроинсталацијама и радови на водоводу и
канализацији.
Током 2018.године завршена прва фаза радова на изградњи капеле на гробљу у Барајеву. У 2019.години
покренут је поступак јавне набавке и закључени уговори са извођачем радова " ГРАДЊА‐КОП" Д.О.О. Бр. VIII 02‐
404‐103‐8‐1/2019 од 26.08.2019. године за радове на капели у Вранићу и бр. VIII 02‐404‐103‐8‐1/2019 од
26.08.2019. године за радове на капели у Лисовићу. Радови су реализовани у потпуности у 2019.години. У
извештајном периоду извршено је плаћање пореза на додату вредност по основу окончане ситуације за радове на
капелама у Лисовићу и Вранићу. Такође извршен је повраћај неутрошених средстава у буџет Града Београда у
износу од 1.936,00 динара.

Изградња капела на гробљима у МЗ Лисовић и МЗ Вранић
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

2

0

0

Назив:број изграђених капела
Коментар:Радови су реализовани у потпуности у
2019.години
Извор верификације:Уговори о извођењу радова,
Привремене ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступања циљне вредности индикатора
Пројекат:

1102‐1004

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2017‐2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења
пројекта

ПРОЈЕКАТ '' Изградња помоћног објекта ‐ ограде на гробљу у Арнајеву ''
функција:

Начелница одељења за планирање,
инвестиције и развој

У оквиру пројекта планирана су средства за изградња ограде дуж проширеног дела сеоског гробља у Арнајеву.
Планирано је да комплекс гробља буде ограђен оградом, минималне висине 2m.
У извештајном периоду након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор бр. VIII‐02 404‐177‐
7/2019, од 24.02.2020. године са извођачем „Milinković company“ д.о.о. Уговорена вредност радова износи
4.210.050,00 динара без ПДВ‐а. Такође је закључен Анекс уговора бр. VIII‐02 404‐177‐7‐1/2019 о коначном обрачуну
изведених радова на изградњи помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву н а територији ГО Барајево у износу
од 4.420.064,40 динара. Предметни радови на изградњи помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву, завршени
по позицијама из предмера и предрачуна, који је саставни део уговора и по пројектно‐техничкој документацији.
Визуелним прегледом, констатовано је да су радови завршени квалитетно (Записник о примопредаји изведених
радова на изградњи помоћног објекта ‐ ограде на гробљу у Арнајеву). Радови су завршени према грађевинском
дневнику
22.05.
2020.
године,
односно
у
року
од
60
календарских
дана).
Реализовани радови на изградњи ограде су: рашчишћавањe терена машинским путем, ископ земље за тракасте
темеље и бетонску соклу уз нивелацију околног терена. Фундирање терена, Израда армирано‐бетонских тракастих
темеља бетоном МБ20, према детаљима из пројектне документације, а са свим предвиђеним каскадама према
терену. Израда армирано‐бетонских темеља самаца бетоном МБ20, према детаљима из пројектне документације,
а са свим предвиђеним каскадама према терену. Постављање стубова на парапет према опису из документације,
Фиксирање и постављање типа ограде према пројекту, Израда и постављање колских и пешачких капија у складу
са техничком документацијом.
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Циљ 1:

Изградња помоћног објекта‐ограде на гробљу у Арнајеву
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

%

2019

100

100

100

Назив:% изграђености
Коментар:Пројекат реализован у потпуности у току
извештајног периода.
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,
Привремене ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:Није било
одступања од циљне вредности индикатора
Пројекат:

1102‐1005

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2017‐2020

ПРОЈЕКАТ '' Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву''
функција:

начелница Одељења за планирање, инвестиције и развој у
Управи Градске општине Барајево

Опис пројекта:

За потребе изградње парка у Барајеву потребно је прибавити у јавну својину земљиште које је у
приватном власништву, а које према Плану генералне регулације треба привести јавној намени.

Образложење спровођења пројекта

1. Решењем Владе Републике Србије 05 број 465‐2014/2020 од 05. марта 2020. године („Сл. гласник
РС“ бр. 21/2020) је утврђен јавни интерес за експропријацију катастарских парцела:
4786/2, 4791/1, 4785/6, 4784/3, 5069/3, 4785/11, 4785/12, 4785/1, 4783/3, 4783/2, 4783/1, 4816/2,
4817/12, 4817/4, 4818/2, 4818/6, 4818/19, 4791/2, 4786/1, 4785/13, 4785/7, 4791/3, 4784/4, 4816/3,
4817/7, 4817/10, 4818/8, 4818/11, 4819/24, 4819/26, 4819/29, 4785/4, 4785/8, 4785/9, 4783/7, 4783/8,
4783/9, 4816/9, 4817/2, 4817/14, 4818/15 и 4818/17 све у КО Барајево;
2. Градско правобранилаштва града Београда, Одељење у Барајеву, Барајево, Ул. светосавска бр. 2,
преко заменика градског правобраниоца Катарине Лукић Колић која је за то овлашћена на основу члана
6. став 1, члана 21. став 3. и члана 22. став 1. и став 2. алинеја 4. Одлуке о Градском правобранилаштву
града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 115/2019), као овлашћени предлагач у име Града
Београда, поднело збирни предлог 16.06.2020. године, за експропријацију свих парцела описаних у
тачки 1. Сагласно члану 9. и члану 103. Закона о општем управном поступку ово одељење је прибавило
све непходне податке за спровођење поступка експропријације. Током септембра и октобра 2020.
године, сагласно члану 25. став 3. Закона експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр.
16/2001 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр, 29/2009, 55/2013 – одлука УС и 106/2016 – аутентично
тумачење) предлагач је поднео потпуне предлоге за експропријацију катастарских парцела број: 4783/7,
4783/3, 4785/12, 4785/11, 4785/4, 4819/29, 4819/26, 4819/24, 4783/7 и 4784/3, све у КО Барајево, и за
сваку парцелу је формиран посебан предмет експропријације;
3. Поступак експропријације је у три предмета окончан, а у два предмета је поднет захтев за упис Јавне
својине града Београда. Сагласно члану 29. став 5. Закона експропријацији спровођено је саслушање
корисника експропријације и у другим предметима. Али због појачавање мера које су уведене за
спречавање ширења вируса COVID‐19 крајем 2020. године, имајући у виду да на већини наведених
парцела постоји сувласништво више лица (у неким предметима постоји сувласништво више од 30 лица),
што је подразумевало велики број учесника у усменој расправи, саслушање ранијих сопственика је
прекинуто док те мере не буду ублажене. У складу са чланом 32. став 1. Закона о експропријацији
дужност корисника експропријације је да на основу предлога за експропријацију поднесе надлежној
Служби за катастар непокретности у Барајеву захтев за упис забележбе експропријације на земљишту
које је предмет експропријације, што је подносилац предлога за експропријацију у име и за рачун
корисника експропријације и учинио.
4. Поступак уписа забележбе експропријације по захтеву корисника експропријације је извршен тек
06.01. 2021. године, због тога што је на решење о парцелацији предметног земљишта описаног у тачки 1.
овог акта, који је донела Служба за катастар непокретности у Барајеву бр. 952‐02‐1‐13/2017 од 10.11.
2017. године, изјављена жалба. По тој жалби је одлучено тек решењем РГЗ‐а бр. 952‐02‐23‐2019/2018 од
26.10. 2020. године. Упис Правноснажних решења о експропријацији путем е‐шалтера још увек није
спроведен, мада је прописани рок за упис 5 радних дана одавно истекао. У тим предметима предстоји
поступак ради постизања споразума о накнади за експроприсано земљиште између корисника
експропријације (који је дужан да претходно поднесе понуду) и ранијег сопственика.

Циљ 1:

Прибављање земљишта за изградњу парка
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

м²

2019

99.000

99.000

Назив:Површина земљишта која се набавља у м²
Коментар:
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Остварена вр. у
2020.

Извор верификације:Уговор о набавци земљишта за изградњу парка
Образложење одступања од циљне вредности: У току је поступак
решавања по жалбама на Решење РГЗ Катастра непокретности

Пројекат:

1102‐1006

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Изградња капеле на гробљу у Барајеву''
функција:

начелница Одељења за планирање,инвестиције и развој

2017‐2019
Пројектом су предвиђена средства за изградњу капеле на гробљу у Барајеву, нето површине
43,58 м², односно бруто површине 49,5м². Градња капеле се обавља кроз две фазе. Прва фаза радова
обухвата земљане, зидарске, бетонске, армирачке, тесарске, покривачке и др. Друга фаза радова
обухвата занатске радове у које спадају столарски, лимарски, керамичарски, молерско – фасадерски,
радови на електроинсталацијама и радови на водоводу и канализацији.
Током 2018.године завршена прва фаза радова на изградњи капеле на гробљу у Барајеву. У
2019.години покренут је поступак јавне набавке и закључен је уговор са извођачем радова "
ГРАДЊА‐КОП" Д.О.О. бр. VIII 02‐404‐103‐8‐3/2019 oд 26.08.2019. године.Радови на изградњи капела у
Барајеву – 2. фаза су завршени 01.12.2019. године. Обавештење о завршеним радовима, достављено
наручиоцу 02.12.2019. године. На основу детаљног прегледа свих извршених радова у погледу
квалитета извршених радова, утврђено је да су радови одговарајућег квалитета и да су изведени
према уговорној документацији и да су примљени без примедби (Записник о квалитативном и
квантитативном пријему радова (без примедби) на изградњи капела на гробљу Барајеву – фаза 2.,
партија бр. 3.).
У извештајном периоду извршено је плаћање пореза на додату вредност по основу
окончане ситуације за радове на капели у Барајеву. Такође извршен је повраћај неутрошених
средстава у буџет Града Београда у износу од 19.623,00 динара.

Изградња капеле на гробљу у Барајеву
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

Број

2019

1

0

0

Назив:број изграђених капела
Коментар:Радови су реализовани у потпуности у 2019.години
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,привремене
ситуације извођача
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
циљне вредности индикатора

Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0101

1004

0101

1005

Назив програма/програмске
активности/пројекта
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма
које реализују удружења из
области пољопривреде''
ПРОЈЕКАТ ''Награђивање стрелаца у
систему противградне заштите''
УКУПНО:

Усвојен буџет за
2021.

Текући буџет за
2021.

0101

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

1.900.000,00

1.600.000,00

1.228.000,00

76,8%

400.000,00

314.466,00

314.465,41

100,0%

2.300.000,00

1.914.466,00

1.542.465,41

80,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

Извршење у
2021.

Пољопривреда и рурални развој

Сектор:

Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице:

Милан Димитријевић

функција:
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члан Већа

У оквиру програма пољопривреда и рурални развој обављају се послови који се односе на:исплату
годишње награде стрелцима у систему противградне заштите поводом Дана општине; спровођење јавног
конкурса за финансирање пројеката невладиних организација чија је основна делатност пољопривреда.

Опис програма:

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

Циљ 1:

Награђивање стрелаца се врши једном годишње поводом Дана општине, јер општина није у
могућности да другачије награди стрелце за њихово ангажовање, имајући у виду значај противградне
заштите. Пројекат за финансирање пројеката невладиних организација, подразумева спровођење јавног
конкурса са циљем финансирања и суфинансирања пројеката у области активности које се односе на
подстицање и развој пољопривредне делатности.

Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

%

2019

100

100

0

Назив:Реализација годишњег програма развоја пољопривреде и
руралног развоја
Коментар:
Извор верификације:Одлука о усвајању
Образложење одступања од циљне вредности:Годишњи програм развоја
пољопривреде није усвојен

Пројекат:

0101‐1004

Одговорно лице:

Мијушко Тешовић

Време трајања пројекта:

начелник одељења за имовинско ‐ правне, стамбене и
послове пољопривреде

функција:

2019‐2021
Овај пројекат подразумева спровођење јавног конкурса са циљем финансирања пројеката од
јавног интереса која реализују удружења, а за активности које су намењене развоју пољопривреде .
Кроз извештаје о реализацији програма и пројеката се прати степен успешности у реализацији
планираних активности.
У извештајном периоду спроведен је конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног
интереса који реализују удружења у 2020. години из области пољопривреде (Конкурс бр.06‐4/2020‐
451 од 24.фебруара 2020. године. На јавни конкурс за финансирање пројеката из области
пољопривреде своје пријаве је доставило три удружења, од којих је једна пријава одбачена, јер
нема значаја за развој пољопривреде на подручју општине. Веће Градске општине Барајево донело
је Одлуку бр. 06‐13/2020‐471 од 9. априла 2020. године о избору два пројеката за финансирање из
буџета Градске општине Барајево. Овом Одлуком одобрена су средства у укупном износу
1.600.000,00 динара.У извештајном периоду сви пројекти су успешно реализовани, средства су
утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили одговарајуће извештаје и пратећу
документацију.

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање програма које реализују удружења из области
пољопривреде''

Развој пољопривреде кроз финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Барајево

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

3

3

2

Назив:Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од
стране општине
Коментар:На јавни конкурс пријавило се 3 удружења. Одобрено је
финансирање 2 пројеката
Извор верификације:Извештај комисије за спровођење јавног
конкурса
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Пројекат:

0101‐1005

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање стрелаца у систему противградне заштите''

Одговорно лице:

Мијушко Тешовић

функција:
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начелник одељења за имовинско ‐ правне,
стамбене и послове пољопривреде

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

2019‐2021
Овим пројектом су планирана новчана средства за исплату награда стрелцима ангажованим на
противградним станицама поводом Дана општине. На основу података о броју стрелаца добијених од
Хидрометеоролошког завода Србије и Радарског центра на Букуљи, лицима ангажованим на
противградним станицама се исплаћују награде поводом дана општине, а у циљу материјалне стимулације
и боље заштите пољопривредних површина. Редовно се врши обилазак противградних станица у циљу
праћења стања и пописа оштећења и недостатака које треба отклонити.
Противградна заштита је један од важнијих фактора пољопривредне производње. Само правовременом
заштитом се може предупредити штетно дејство града као временске непогоде на пољопривредне усеве.
Из тог разлога је веома важно давати новчане награде стрелцима у циљу стимулације и награде за уложен
труд у заштити од града.

Материјална стимулација лицима ангажованим на противградним станицама
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2019.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

10

10

8

Назив:Број стрелаца
Коментар:Награде стрелцима поводом Дана општине
Извор верификације:Број склопљених уговора ‐ подаци РХМЗ
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од
циљне вредности индикатора у оквиру планираног

Програм 6. Заштита животне средине
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0401

0005

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Управљање комуналним отпадом
УКУПНО:

Проценат извршења
у односу на текући
буџет

Текући буџет
за 2020.

Извршење у
2020.

22.331.278,00

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2%

22.331.278,00

17.831.278,00

17.681.277,30

99,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0401

Сектор:

Заштита животне средине

Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

Циљ 1:

Заштита животне средине

Урош Пауновић
функција:
члан Већа
Градска општина Барајево у складу са надлежностима дефинисаним статутом и актима града
Београда обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на својој територији.
Скупштина Градске општине Барајево је основала ЈКП ''10.Октобар'' чија је претежна делатност
скупљање и депоновање смећа на локалној територији и његов одвоз на депонију у Винчу. У циљу
обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној
средини, Градска општина Барајево је са 11 општина и градова учесник изградње Регионалне депоније
комуналног отпада ''Каленић'', чијом изградњом би се постигли стандарди ЕУ у управљању отпадом.
Циљана вредност индикатора у 2020. години је 100 % покривеност становништва услугом
прикупљања комуналног отпада , а остварена вредност у извештајном периоду је 100%.

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка
Назив:Проценат становништва покривеног услугом прикупљања
комуналног отпада
Коментар:ЈКП ''10.Октобар“ Барајево је у извештајном периоду успешно
обављало своју комуналну функцију
Извор верификације: Евиденција ЈКП ''10.Октобар''
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од
планиране вредности индикатора
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Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана
вр. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

%

2019

100

100

100

Програмска активност:

0401‐0005

Одговорно лице:

Урош Пауновић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Управљање комуналним отпадом
функција:

члан Већа

Програмска активност се односи на послове везане за:
‐ реализацију посебног Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП ''10.Октобар'' за изношење
смећа за 2020.годину у износу од 10.200.000,00 динара, који је усвојио Надзорни одбор предузећа
12.12.2019.године Одлуком бр. 2765. Скупштина ГО Барајево је дала сагласност на програм Решењем бр. 6‐
56/2019‐360 од 20. децембра 2019. године.
‐ реализацију посебног Програма коришћења буџетске помоћи ‐ капиталних субвенција ЈКП ''10.Октобар'' за
набавку добара ‐пластичних канти за одлагање смећа за 2020.годину у износу од 5.500.000,00 динара, који је
усвојио Надзорни одбор предузећа 18.09.2020.године Одлуком бр.2066/1.Скупштина ГО Барајево је дала
сагласност на програм решењем бр. 06‐27/2020‐32 од 9. октобра 2020. године.
‐ реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенције за закуп пословног простора
Црвеног крста за 2020. годину у укупном износу од 960.000,00 динара, који је усвојио Надзорни одбор
предузећа 12.12.2019.године Одлуком бр.2766. Скупштина ГО Барајево је дала сагласност на програм решењем
бр. 06‐56/2019‐361 од 20. децембра 2019. године.
‐ учешћe у финансирању Регионалног предузећа за управљање отпадом ''Еко – Тамнава'' у укупном износу од
1.171.277,30 динара, што представља учешће од 6,4 %.
За реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП ''10.Октобар'' за изношење
смећа за 2020.годину у извештајном периоду, у складу са утврђеном динамиком, утрошена су средства у износу
од 10.200.000,00 динара. За реализацију посебног Програма коришћења буџетске помоћи ‐ капиталних
субвенција ЈКП ''10.Октобар'' за набавку добара ‐пластичних канти за одлагање смећа за 2020.годину у износу
од 5.500.000,00 динара утрошена су средства у износу од 5.350.000,00 динара. За реализацију Посебног
програма коришћења буџетске помоћи – субвенције за закуп пословног простора Црвеног крста за 2020.
годину,у складу са утврђеном динамиком, утрошена су средства у износу од 960.000,00 динара. У извештајном
периоду ГО Барајево је у складу са динамиком утврђеном Планом пословања Регионалног центра за
управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о за 2020.годину извршила пренос средстава у укупном износу од
1.171.277,30 динара.

Изградња регионалне депоније Каленић
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

%

2019

6,40

6,40

6,40

Назив:% учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање
отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о
Коментар: Средства су трансферисана у складу са динамиком
утврђеном Планом у кварталним износима
Извор верификације: План пословања Регионалног центра за
управљање отпадом ''Еко Тамнава'' д.о.о
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања у
односу циљну вредност
Циљ 2:

Одрживо управљање комуналним отпадом
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

21.480.000

16.660.000

16.510.000

Назив:Висина буџетских средстава за субвенције
Коментар:Средства су трансферисана у складу са динамиком
утврђеним програмима коришћења субвенција
Извор верификације:Програм коришћења буџетске помоћи ‐
субвенција за смеће,Програм коришћења буџетске помоћи ‐
субвенција за закуп пословног простора
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
у односу на циљну вредност

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
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Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0701

0002

0701

1002

Назив програма/програмске
активности/пројекта

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ ''Унапређење
безбедности саобраћаја на
територији ГО Барајево''
УКУПНО:

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

88.500.000,00

57.612.444,00

56.530.598,03

98,1%

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0%

91.500.000,00

63.612.444,00

59.530.598,03

93,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0701

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор:

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице:

Милан Димитријевић

функција:

члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови који се односе на: изградњу, уређење и одржавање
некатегорисаних путева на територији ГО Барајево ( путеви у насељима, сеоски путеви, пољски путеви и
остали некатегорисани путеви); периодично одржавањe и поправкa некатегорисаних путева на
територији ГО Барајево; реализацију програма коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја за 2019.годину.

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

У извештајном периоду ЈКП ''10.Октобар'' Барајево изводило је радове у складу са Програмом
уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији Градске општине Барајево у 2020. години.
По овом програму изведени су радови на одржавању некатегорисаних путева у дужини од 29,7 кm. У
извештајном периоду изведени су радови на асфалтирању некатегорисаних путева у дужини од 3,23 кm.
У извештајном периоду реализован је програм коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја за 2019.годину.

Циљ 1:

Одржавање квалитететне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

10

10

6,28

Назив:Број километара санираних и реконструисаних путева
Коментар:/
Извор верификације:Грађевински дневник,привремене ситуације
извођача
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

0701‐0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Начелница одељења за планирање,инвестиције и
развој
Програмска активност обухвата послове који се односе на: изградњу, уређење и одржавање
некатегорисаних путева на територији ГО Барајево ( путеви у насељима, сеоски путеви, пољски
путеви и остали некатегорисани путеви). ЈКП ''10.Октобар'' Барајево је задужено за извођење
радова на одржавању – поправци сеоских, пољских и осталих некатегорисаних путева на територији
ГО Барајво у складу са Програмом уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији
Градске општине Барајево у 2020. години (земљани и други радови на крчењу, рашчишћавању и
планирању у оквиру постојећих профила путева, израда цевастих пропуста, ископ канала за
одводњавање путног појаса, санација мањих клизишта, набавка, превоз и уградња камена).
У оквиру програмске активности планирана су средства за извођење радова на aсфалтирању
некатегорисаних путева.
Сузана Вујић

функција:
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Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

У извештајном периоду изведени су радови по уговору бр.VIII‐02 број 404‐124‐8/2019 од
14.10.2019. године, који је закључен са извођачем радова Шумадија пут д.о.о, за асфалтирање
некатегорисаних путева у дужини од 5,71 км. По овом уговору у извештајном периоду изведени су
радови у дужини од 3,23 км, остатак радова по овом уговору изведен је током 2019.године.
На основу Програма уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији Градске општине
Барајево у 2020. години бр. 06‐55/2019‐420 , склопљен је Уговор са ЈКП "10. Октобар" за извођење
радова на одржавању ‐ поправци сеоских, пољских и других некатегорисаних путева бр. VIII‐02 404‐
20 од 03.01.2020. године.
У извештајном периоду изведени су
радови на поправци некатегорисаних путева у дужини од 3,05 кm.
У извештајном периоду извршено је уклањања шибља и растиња у дужини од 26,7 кm.

Унапређење путне инфраструктуре у општини
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

10

10

6,67

број

2019

10

10

26,7

Назив:Број километара санираних некатегорисаних путева
Коментар:/
Извор верификације:Уговори, грађевински дневници,привремене
ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је испод планираног
Назив:Број километара некатегорисаних путева на којима је
извршено уклањање шибља и растиња у путном појасу
Коментар:/
Извор верификације:Уговори, грађевински дневници,привремене
ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је изнад планираног

Циљ 2:

Одржавање квалитететне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

8

8

6,28

Назив:Број километара санираних и реконструисаних путева
Коментар:/
Извор верификације:Уговори, грађевински дневници,привремене
ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је испод планираног

Пројекат:

0701‐1002

Одговорно лице:

Драгана Савић

Време трајања пројекта:

2018‐2020

Опис пројекта:

ПРОЈЕКАТ ''Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево''
функција:

Самостални саветник

У оквиру овог пројекта планиранa су средства за реализацију програма коришћења средстава за
финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево. У оквиру пројекта су планиране
следеће активности :
‐подршка имплементацији најбољих програма НВО из области безбедности саобраћаја
‐набавка дечијих ауто седишта
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Веће Градске општине Барајево је 24.фебруара 2020.године донело Одлуку о расписивању јавног
конкурса за финансирање најбољих програма и пројеката удружења грађана из области
безбедности у саобраћају бр. 06‐4/2020‐452.На јавни конкурс своје пријаве је доставило три
удружења. Због епидемиолошке ситуацијеу услед болести Covid‐19 изазване вирусом SARS‐CoV‐2
пројекти су реализовани у другој половини године.
Веће Градске општине Барајево је 24.априла 2020. године донело Одлуку о расписивању јавног
конкурса за финансирање најбољих програма из области унапређења саобраћајног образовања и
васпитања деце узраста основне школе бр. 06‐4/2020‐453. На јавни конкурс није било пријава.
Програмом Комисије за координацију безбедности саобраћаја предвиђене су превентивно‐
промотивне активности из области безбедности саобраћаја,чији је циљ набавка дечијих ауто
седишта. Веће Градске општине Барајево је расписало јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта
за децу старости до 1 године, децу од 1 до 3 године и децу старију од 3 године. Након спроведеног
поступка извршена је набавка 308 седишта за децу. Извршена је подела 296 седишта. У извештајном
периоду сви програми су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви корисници
средстава су доставили одговарајуће извештаје и пратећу документацију.

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

Спровођење превентивних и заштитних програма из области безбедности саобраћаја у циљу спасавања живота предшколског и
школског узраста
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

1.000

1.000

483

Назив:Број деце учесника едукације
Коментар:Реализација годишњег програма коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2001

0001

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
УКУПНО:

Усвојен буџет
за 2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

3.000.000,00

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4%

3.000.000,00

3.000.000,00

1.210.661,48

40,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:

2001

Предшколско васпитање и образовање

Сектор:

Образовање

Одговорно лице:

Драган Радојичић

функција:

члан Већа

Опис програма:

У складу са надлежностима дефинисаним статутом Градска општине Барајево прати стање и стара се о
одржавању дечијих вртића (осим капиталног одржавања).

Образложење спровођења програма
у години извештавања:

У извештајном периоду Предшколској установи ''Полетарац'' су трансферисана средства за одржавање
објеката и опреме у циљу стварања услова за несметано функционисање предшколских установа.

Циљ 1:

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем
Показатељи учинка

Назив:Број деце који је уписан у предшколске установе
Коментар:По извештају директора установе
Извор верификације:Извештај о предшколском васпитању и
образовању Одељења за привреду и друштвене делатности

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

650

650

650

Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање
од циљне вредности је у оквиру планираног.
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Програмска активност:

2001‐0001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице:

Предраг Павловић

Начелник одељења за привреду и
друштвене делатности

функција:

Опис програмске активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за текуће поправке и одржавање вртића у складу са
надлежностима дефинисаним Статутом ГО Барајево .

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду су пренета средства Предшколској установи ''Полетарац'' у укупном износу од
1.210.661,48 динара за текуће поправке и одржавање вртића.

Циљ 1:

Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања
Показатељи учинка

Јединица мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

6

6

4

Назив:Број објеката предшколских установа на којима ће се
вршити радови
Коментар:Средства се преносе на основу захтева који садржи
копију комплетне докуметације
Извор верификације:Извештај о предшколском васпитању и
образовању Одељења за привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима
планираног

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2002

0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање основних школа

2002

1008

2002
2002

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

23.500.000,00

14.229.314,00

12.916.361,46

90,8%

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''

300.000,00

221.312,00

221.311,78

100,0%

1009

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''

400.000,00

280.060,00

280.060,00

100,0%

1010

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за
одличне ученике''

350.000,00

303.235,00

303.234,50

100,0%

24.550.000,00

15.033.921,00

13.720.967,74

91,3%

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2002

Основно образовање и васпитање

Сектор:

Образовање

Одговорно лице:

Драган Радојичић

Опис програма:

функција:

члан Већа

Градска општина Барајево у оквиру својих надлежности дефинисаних статутом стара се о
одржавању (осим капиталног) објеката основних школа, организује превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе и организује
послове који се односе на превоз ученика основних школа на удаљености већој од 4км од школе.
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Образложење спровођења програма у
години извештавања:

Циљ 1:

У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' су по спроведеном поступку јавне набавке, а на
основу закљученог уговора пренета средства у укупном износу од 3.331.468,80 динара за покриће
трошкова превоза ученика на удаљености већој од 4 км од школе.
У извештајном периоду основним школама са територије Градске општине Барајева пренета су
средства у износу од 9.355.578,66 динара за извођење радова на текућем одржавању објеката.
У извештајном периоду за покриће трошкова исхране и смештаја ученика утрошена су средства у
укупном износу од 64.314,00 динара.
У извештајном периоду за покриће трошкова превоза деце и ученика са сметњама у развоју утрошена
су средства у износу од 165.000,00 динара.
У оквиру програма планирана су средства за набавку поклон пакета за ђаке прваке. У извештајном
периоду 221 ђака првака добио је поклон пакет.
У оквиру програма планирана су средства за награђивање ђака генерације и ученика носилаца
дипломе "Вук Караџић" у основним школама.Награђено је укупно 12 ученика.
У оквиру програма планирана су средства за реализацију пројекта за набавку књига за награђивање
одличних ученика основних школа. Укупан број награђених ученика у извештајном периоду је 997.

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Назив:Обухват деце основним образовањем (разложено
према полу)
Коментар:У 2 матичне школе и подручним одељењима
школује се 1779 деце
Извор верификације:Извештај о образовању Одељења за
привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима
планираног
Циљ 2:

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

1779 деце
( 852 девојчице,
927 дечака)

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

14

14

67

Назив:Број деце са сметњама у развоју на територији ГО
Барајево која похађају основну школу
Коментар: По извештају директора школа
Извор верификације:Извештај о образовању Одељења за
привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је изнад
очекиваног

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

2002‐0001

Функционисање основних школа

Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности
Градска општина у складу са својим надлежностима дефинисаним Статутом:
‐ стара се о одржавању (осим капиталног) основних школа
‐ финансира превоз ученика основних школа на удаљености већој од 4 км од седишта школе,
‐ организује превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице
локалне самоуправе, ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика;
‐ организује превоз ученика на републичка такмичења.
У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' су по спроведеном поступку јавне набавке, а на
основу закљученог уговора пренета средства у укупном износу од 3.331.468,80 динара за покриће
трошкова превоза ученика на удаљености већој од 4 км.
У извештајном периоду основним школама са територије Градске општине Барајева пренета су
средства у износу од 9.355.578,66 динара за извођење радова на текућем одржавању објеката.
Изведени су радови на 4 објекта.
У извештајном периоду за покриће трошкова исхране и смештаја ученика утрошена су средства у
укупном износу од 64.314,00 динара за укупно 2 ученика, по основу преузетих обавеза из претходне
буџетске године.
У извештајном периоду за покриће трошкова превоза деце и ученика са сметњама у развоју
утрошена су средства у износу од 165.000,00 динара. Изменама Статута Града Београда исхрана,
смештај и превоз деце са сметњама у развоју није више у надлежности Градске општине Барајево. У
извештајном периоду ови расходи су финансирани по основу преузетих обавеза из претходне
године.
Предраг Павловић

функција:
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Циљ 1:

Обезбеђени прописани услови за васпитно‐образовни рад са децом у основним школама
Показатељи учинка

Назив:Број школских објеката на којима ће се вршити радови
Коментар: Средства се преносе по захтевима који садрже копију
комплетне документације
Извор верификације:Извештај о образовању Одељења за привреду и
друштвене делатности

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

7

7

4

Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.
Циљ 2:

Повећање доступности и приступачности основног образовања деци
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

140

140

120

број

2019

4

4

/

број

2019

7

9

/

Назив:Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у
односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са статутом
Извор верификације:Уговор о организованом превозу ученика
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
од циљне вредности индикатора
Назив:Број деце са сметњама у развоју смештених у васпитно
образовне установе за децу ометену у развоју
Коментар:Изменом статута прешло у надлежност града
Извор верификације:Уговори о смештају
Образложење одступања од циљне вредности: /
Назив:Број деце која користе услуге исхране
Коментар:Изменом статута прешло у надлежност града
Извор верификације:Број закључених уговора са корисницима услуга
Образложење одступања од циљне вредности:/

Пројекат:

2002‐1008

Одговорно лице:

Предраг Павловић

Време трајања пројекта:

2018‐2020

ПРОЈЕКАТ ''Поклон за ђаке прваке''
функција:

Начелник одељења за привреду и друштвене делатности

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена набавка поклон пакета за ђаке прваке основних школа са територије
Градске општине Барајево, као добродошлица новој генерацији ученика.

Образложење спровођења пројекта

У извештајном периоду су школама пренета средства за набавку поклон пакета за 221 ђака првака.
ОШ ''Кнез Сима Марковић'' су пренета средства за набавку 160 поклон пакета у укупном износу од
160.000,00 динара, док су ОШ ''Павле Поповић'' пренета средства за набавку 61 поклон пакета у
укупном износу од 61.311,78 динара.

Циљ 1:

Подршка ђацима приликом поласка у школу
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

255

255

221

Назив:Број ђака првака којима су уручени поклон пакети
Коментар:Средства се преносе школама по основу писменог захтева
који садржи копију комплетне докуметације
Извор верификације:Извештај о урученим поклон пакетима
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног

Пројекат:
Одговорно лице:

2002‐1009

ПРОЈЕКАТ ''Награђивање ученика''

Предраг Павловић

функција:
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Начелник одељења за привреду и друштвене делатности

Време трајања пројекта:

2018‐2020
У оквиру пројекта су планирана средства за награђивање ученика основних школа носиоце
признања ''ученик генерације'' и ''Вукова диплома'' који похађају основне школе које имају
седиште на подручју Градске општине Барајево. Награде ученицима додељују се на основу
званичног обавештења достављеног Градској општини Барајево од стране основних школа које
имају седиште на подручју градске општине Барајево, а које обавештење садржи име и презиме
ученика носиоца признања ''ученик генерације'', односно носиоца признања ''Вукова диплома'', у
текућој школској години.
У извештајном периоду су у складу са Одлуком о награђивању ученика из буџета Градске општине
Барајево награђена 12 ученика (10 носилацa признања ''Вук Караџић'' и 2 ђака носиоца признања
''ђак генерације'').

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

Подстицај деце за постизање што бољих резултата
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

25

27

12

Назив:Број награђених ученика
Коментар:Испуњавање обавезе у складу са одлуком Скупштине
општине Барајево
Извор верификације:Списак школа о ученицима носиоцима дипломе
"Вук Караџић" и ђацима генерације, Одлука Скупштине ГО Барајево о
награђивању ученика
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредности
индикатора учинка је испод планираног
Пројекат:

2002‐1010

Одговорно лице:

Предраг Павловић

Време трајања пројекта:

2019‐2020

ПРОЈЕКАТ ''Набавка књига за одличне ученике ''
Начелник одељења за привреду и
друштвене делатности

функција:

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђена набавка књига за награђивање одличних ученика основних школа . Школе
подносе писмени захтев за пренос средстава у коме наводе и број ученика за које се набављају књиге.

Образложење спровођења пројекта

У извештајном периоду ОШ ''Павле Поповић'' пренета су средства у износу од 79.995,00 динара за
награђивање 237 ученика. ОШ ''Кнез Сима Марковић'' пренета су средства у износу од 223.239,50
динара за награђивање 760 ученика. Укупан број награђених ученика у извештајном периоду је 997.

Циљ 1:

Стимулација ученика за постизање бољег успеха у школи
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

800

800

997

Назив:Број деце са одличним успехом у основној школи
Коментар:Средства се преносе школама по основу писменог
захтева који садржи копију комплетне докуметације
Извор верификације:Извештаји школа са списковима одличних
ученика
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено
одступање од циљне вредности индикатора је изнад
планираног

Програм 11. Социјална и дечја заштита
Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0901

0001

0901

0003

Назив програма/програмске
активности/пројекта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне
услуге у заједници

Текући буџет за
2020.

1.600.000,00

2.660.750,00

2.601.694,00

97,8%

6.000.000,00

4.500.000,00

4.448.000,00

98,8%
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Извршење у
2020.

Проценат
извршења у односу
на текући буџет

Усвојен буџет за
2020.

0901

0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
особама са инвалидитетом

6.000.000,00

5.311.000,00

4.495.000,00

84,6%

0901

1006

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''

5.500.000,00

5.500.000,00

4.608.812,48

83,8%

0901

1007

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања интерно расељених лица
док су у расељеништву доделом
помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за
завршетак или адаптацију стамбеног
објекта''

5.500.000,00

5.500.000,00

4.392.392,48

79,9%

0901

1008

Пројекат '' Реализација помоћи
избеглицама кроз доделу
доходовних активности ''

200.000,00

668.352,44

596.944,05

89,3%

0901

1009

ПРОЈЕКАТ '' Реализација помоћи
избеглицама кроз доделу
доходовних активности ''

6.468.977,00

6.468.977,00

100,0%

0901

1010

ПРОЈЕКАТ ''Помоћ угроженом
становништву услед епидемије''

140.000,00

127.001,79

90,7%

0901

1011

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''

5.500.000,00

0,0%

1012

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова
становања интерно расељених лица
док су у расељеништву доделом
помоћи намењене за набавку
грађевинског материјала за
завршетак или адаптацију стамбеног
објекта''

5.500.000,00

0,0%

0901

УКУПНО:

24.800.000,00

41.749.079,44

27.738.821,80

66,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

0901

Социјална и дечја заштита

Социјална заштита
Ненад Савић

функција:

члан Већа

У оквиру програма обављају се послови који се односе на:
исплату једнократних помоћи
оболелима од тешких и ретких болести; за исплату једнократних помоћи за превазилажење тешке
материјалне ситуације и покриће трошкова сахране избеглих и интерно расељених лица;спровођење
јавног конкурса за финансирањепрограма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења са
циљем подстицања развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници; спровођење
програма ''Помоћ у кући'', који се реализује у циљу побољшавања квалитета животних услова и
олакшавања свакодневног функционисања свих лица које не могу да се адекватно брину о себи и свом
стамбеном простору. У оквиру програма планирана су средства за реализацију шест пројеката чији је
основни циљ побољшавање услова становања породица избеглих и интерно расељених лица кроз
набавку грађевинског материјала и реализација помоћи кроз доделу доходовних активности.Такође
планирана су средства за реализацију пројекта помоћи угроженом становништву услед епидемије.
У извештајном периоду једнократне помоћи је добило укупно 226 лица (180 лица по основу ретких и
тешких болести и 46 лица по Решењима Комесаријата за избеглице и миграција). За подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2020.години у области дневне
услуге у заједници након спроведених јавних конкурса одобрена су средства за финансирање 12
програма и пројеката удружења / хуманитарних организација. У оквиру програма помоћ у кући услугу
је користило 53 корисника. У целости су реализована три пројекта за побољшање услова становања
породица избеглица и ИРЛ лица на територији ГО Барајево кроз набавку грађевинског материјала.
Након реализације ових пројеката 28 породица је стамбено збринуто. У оквиру пројекта помоћи
избеглицама кроз доделу доходовних активности, који подразумева набавку робе и материјала за
покретање, развој и унапређење доходовних активности (у извештајном периоду 3 породицe је
економски оснажено) .У оквиру пројекта помоћи угроженом становништву услед епидемије извршена
је набавка и испорука пакета основних животних намирница за 127 корисника.
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Циљ 1:

Развој услуга социјалне заштите којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр. у
2020.

број

2019

120

120

437

Назив:Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке
обезбеђених средствимa локалног буџета
Коментар:
Извор верификације:Записници са седница Комисије,Извештаји о
утрошеним средствима
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је изнад планираног
Програмска активност:

0901‐0001

Одговорно лице:

Ненад Савић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Једнократне помоћи и други облици помоћи
функција:

члан Већа

У оквиру програмске активности планирана су средства за исплату једнократних помоћи оболелима
од тешких и ретких болести. Комисија формирана од стране Председника општине одлучује о
распоређивању средстава за лица оболела од ретких и тешких болести, која имају пребивалиште на
територији ГО Барајево. Лица подносе Комисији своје основне податке и медицинску документацију,
након чега трочлана Комисија разматра захтеве и на основу тежине и степена обољења доноси
одлуку о одобравању средстава за лечење, набавку лекова и помагала. Захтеви лица која не
испуњавају медицинске критеријуме тешке и ретке болести се одбија, о чему такође одлучује
Комисија. Такође у оквиру ове програмске активности планирана су средства на име накнаде за случај
смрти и за исплату помоћи избеглим и интерно расељеним лицима по Решењима Комесаријата за
избеглице и миграције.
У извештајном периоду одржано је 12 седница Комисије за ретке и тешке болести, одобрено је
укупно 238 захтева, а 180 лица је добило једнократну помоћ. Такође, исплаћене су једнократне
помоћи за 46 избеглих и интерно расељених лица по Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, помоћ у
случају смрти и набавку огрева.

Побољшање социјално‐економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

120

120

226

Назив:Број корисника помоћи
Коментар:/
Извор верификације:Записници са седница Комисије
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је изнад планираног
Програмска активност:
Одговорно лице:

0901‐0003

Дневне услуге у заједници

Предраг Павловић

функција:

Начелник одељења за привреду и друштвене делатности

Опис програмске активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за спровођење јавног конкурса за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења средствима из
буџета у 2020. години на територији Градске општине Барајево из области дневне услуге у заједници.
На основу Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
удружења средствима из буџета ГО Барајево (''Сл. лист Града Београда'', 84/2018) финансирају се
програми и пројекти из области : социјална заштита,борачко‐инвалидска заштита, заштита лица са
инвалидитетом, друштвена брига о деци, заштита интерно расељених
и избеглих лица,
подстицање наталитета, помоћ старима, здравствена заштита, заштита и унапређење положаја Рома
и Ромкиња, заштита и промовисање људских и мањинских права, хуманитарни програми и други
програми у којима удружењa искључиво и непосредно следе јавне потребе. Кроз извештаје о
реализацији програма и пројеката се прати степен успешности у реализацији планираних активности.

Образложење спровођења програмске
активности

У извештајном периоду спроведен је поступак јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО
Барајево за финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2020.
години из области: дневне услуге у заједници (06‐1/2020‐433 од 17. јануара 2020. године). На јавни
конкурс пријавило се 12 удружења, а одобрено је финансирање 12 пројеката. На седници одржаној
24.02.2020.године, Веће ГО Барајево је донело Одлуку о избору програма из области дневне услуге у
заједници за удружења која се финансирају из буџета ГО Барајево бр. 06‐4/2020‐450.У извештајном
периоду сви програми су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сва удружења су
доставила одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
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Циљ 1:

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

Назив:Број удружења / хуманитарних организација које добијају
средства из буџета општине
Коментар:На јавне конкурсе пријавило се 12 удружења. Одобрено је
финансирање 12 пројеката
Извор верификације:Извештај Комисије за спровођење јавног
конкурса,Извештај Одељења за привреду и друштвене делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од
циљне вредности индикатора је у оквирима планираног

број

2019

13

13

12

Програмска активност:

0901‐0008

Одговорно лице:

Ненад Савић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Подршка особама са инвалидитетом
функција:

члан Већа

У оквиру програмске активности планирана су средства за спровођење програма ''Помоћ у кући'',
који се реализује у циљу побољшавања квалитета животних услова и олакшавања свакодневног
функционисања свих лица која не могу да се адекватно брину о себи и свом стамбеном простору.
Критеријуми Геронтолошког центра Београд узети су као релевантан фактор приликом одабира
корисника.
Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор о пружању услуга геронто‐домаћица
на територији општине Барајево са добављачем ''Централна развојна иницијатива''. У извештајном
периоду услугу је користило 53 корисника. Корисницима je услугу пружалo 5 геронтодомаћицa.

Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

50

50

53

Назив:Број корисника услуга
Коментар:Услуге геронто‐домаћица је користило у просеку 53
корисника
Извор верификације: Записници о пруженим услугама
Образложење одступања од циљне вредности:Оствaрено одступања
од циљне вредности индикатора je изнад планираног
Пројекат:

0901‐1006

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''

Одговорно лице:

Богдан Маринковић

Време трајања пројекта:

2019‐2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

функција:

млађи саветник

У оквиру пројекта планирана је набавка грађевинског материјала за избеглице које живе на
територији ГО Барајево, а немају решено стамбено питање. Услов за добијање помоћи у
грађевинском материјалу је да подносилац захтева поседује објекат који није услован за становање.
Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 10 породица избеглица које имају пребивалиште на
територији ГО Барајево.
У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и извршена је испорука грађевинског
материјала за 11 породица избеглица, које имају пребивалиште на територији Градске општине
Барајево.

Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за
адаптацију
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

10

10

11

Назив:број породица којима се додељује грађевински материјал
Коментар: Пројекат је у целости реализован
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је изнад планираног
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Пројекат:

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су
у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта''

0901‐1007

Одговорно лице:

Богдан Маринковић

Време трајања пројекта:

2019‐2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

функција:

млађи саветник

У оквиру пројекта планирана је набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица којa
живе на територији ГО Барајево, а немају решено стамбено питање. Услов за добијање помоћи у
грађевинском материјалу је да подносилац захтева поседује објекат који није услован за становање.
Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 10 породица интерно расељених лица које имају
пребивалиште на територији ГО Барајево.
У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и извршена испорука грађевинског
материјала за 9 породица интерно расељених лица које имају пребивалиште на територији Градске
општине Барајево.

Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за
адаптацију
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

10

10

9

Назив:број породица којима се додељује грађевински материјал
Коментар:Пројекат је у целости реализован у извештајном периоду
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Пројекат:

0901‐1008

ПРОЈЕКАТ '' Реализација помоћи избеглицама кроз доделу доходовних
активности ''

Одговорно лице:

Богдан Маринковић

Време трајања пројекта:

2019‐2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

функција:

млађи саветник

У оквиру пројекта планирана су средства за доделу доходовних пакета за избегла лица која живе
на територији ГО Барајево. Планирано је да се обезбеди 10 пакета помоћи у виду машина и алата за
самостално покретање посла. Овим видом би пружили помоћ корисницима како би остварили
новчане приходе за живот или допунили свој кућни буџет како би себи и својој породици
обезбедили што боље услове живљења.
У 2019. години након спроведеног јавног позива, спроведен је поступак избора корисника за
доделу помоћи. Након спроведеног поступка јавне набавке испоручени су доходовни пакети за 7
породица избеглих. У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и извршена
испорука доходовног пакета за још три породице избеглица.

Економско оснаживање породица избеглица
Показатељи учинка

Назив:број породица којима се додељује роба и материјал за
покретање, развој и унапређење доходовних активности
Коментар:У извештајном периоду испоручени су доходовни пакети за
још три породице избеглица
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

7

1

3

Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је изнад планираног
Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

0901‐1009

ПРОЈЕКАТ ''Додела грађевинског материјала избеглицама''

Богдан Маринковић

функција:

млађи саветник

2020
У оквиру пројекта планирана су средства за набавку грађевинског материјала за решавање
стамбених проблема избеглица у оквиру Регионални стамбени програм збрињавања избеглица и
расељених лица. Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 8 породица избеглица које имају
пребивалиште на територији ГО Барајево.
У извештајном периоду извршена је испорука грађевинског материјала за 8 породица избеглица
које имају пребивалиште на територији ГО Барајево.
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Циљ 1:

Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за
адаптацију
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

број

2019

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

8

8

Назив:Број породица којима се додељује грађевински материјал
Коментар:Пројекат је реализован у целости
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Пројекат:

0901‐1010

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2020

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта у
првих шест месеци:

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Помоћ угроженом становништву услед епидемије''
функција:

Начелница одељења за планирање инвестиције и
развој

У оквиру пројекта планирана су средства за помоћ лицима старијим од 65 година, која имају
пребивалиште или боравиште на територији Градске општине Барајево, која су социјално угрожена
или не испуњавају услове за помоћ по неком другом основу, а која се обрате Градској општини
Барајево са захтевом да им се обезбеде основне животне намирнице, јер исте нису у могућности да
набаве самостално. Помоћ подразумева набавку и достављање пакета основних животних
намирница
У извештајном периоду извршена је набавка и испорука пакета основних животних намирница за
за 127 корисника. Уговор бр.VIII‐02 404‐66/2020 од 24.03.2020.год. за набавку пакета закључен са
добављачем ,, Miss Chilly,, д.о.о., Лазаревачки друм бр.11, Београд.

Обезбеђивање помоћи угроженом становништву
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

0

500

127

Назив:број корисника помоћи
Коментар: Пакети су дељени на основу спискова Центра за социјални
рад
Извор верификације:Записници о преузетим пакетима помоћи
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је испод планираног
Пројекат:

0901‐1011

Одговорно лице:

Богдан Маринковић

Време трајања пројекта:

2020‐2021

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала''
функција:

млађи саветник

У оквиру пројекта планирана је набавка грађевинског материјала за избеглице које живе на
територији ГО Барајево, а немају решено стамбено питање. Услов за добијање помоћи у
грађевинском материјалу је да подносилац захтева поседује објекат који није услован за становање.
Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 10 породица избеглица које имају пребивалиште на
територији ГО Барајево.
У 2020.години расписан је јавни позив за доделу грађевинског материјала избеглим лицима, која
живе на територији ГО Барајево. Комисија је усвојила правилник о раду и текст јавног позива .
Захтеве је поднело 26 заинтересованих корисника. Комисија је до сада прегледала документацију
за 17 корисника и евидентирала недостатке у пријавама. Због епидемиолошке ситуације изазване
пандемијом корона вируса, Комисија није била у комплетном саставу, тако да ће пројекат бити
реализован у наредној години.

Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за
адаптацију
Јединица
Базна
Циљана
Остварена
Показатељи учинка
Базна година
мере
вредност
вр. у 2020.
вр. у 2020.
Назив:Број породица којима се додељује грађевински материјал
Циљ 1:

Коментар:/
број

Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Набавка и испорука
грађевинског материјала ће бити извшена у 2021.години
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2019

10

0

Пројекат:

0901‐1012

Одговорно лице:

Богдан Маринковић

Време трајања пројекта:

2020‐2021

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање услова становања интерно расељених лица док су
у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта''
функција:

члан Већа

У оквиру пројекта планирана је набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица које
живе на територији ГО Барајево, а немају решено стамбено питање. Услов за добијање помоћи у
грађевинском материјалу је да подносилац захтева поседује објекат који није услован за становање.
Овим пројектом ће стамбено бити обезбеђено 10 породица интерно расељених лица које имају
пребивалиште на територији ГО Барајево.
у 2020.години расписан је јавни позив за доделу грађевинског материјала интерно расељеним
лицима, која живе на територији ГО Барајево. Комисија је усвојила правилник о раду и текст јавног
позива. Своје захтеве је поднело 13 заинтересованих корисника. Комисија је прегледала
документацију за 8 корисника и евидентирала недостатке у пријавама. Због епидемиолошке
ситуације услед корона вируса Комисија није била у комплетном саставу већи део извештајног
периода, тако да ће пројекат бити реализован у наредној години. Спровођење поступка јавне
набавке, као и испорука грађевинског материјала се очекује у 2021.години.

Обезбеђивање подршке интеграције лица која су већ започела изградњу кућа или која поседују неусловну кућу погодну за
адаптацију
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

број

2019

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

10

0

Назив:Број породица којима се додељује грађевински материјал
Коментар:/
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Набавка и испорука
грађевинског материјала ће бити извршена у 2021.години

Програм 13. Развој културе и информисања
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1201

Усвојен буџет за
2020.

0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе

24.597.813,00

22.285.813,00

15.292.209,05

68,6%

1201

0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање
културне продукције и уметничког
стваралаштва

3.000.000,00

3.000.000,00

2.950.000,00

98,3%

1201

0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
система очувања и представљања
културно‐историјског наслеђа

4.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

50,0%

31.597.813,00

31.285.813,00

21.242.209,05

67,9%

УКУПНО:

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

Назив програма/програмске
активности/пројекта

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1201

Развој културе и информисања

Сектор:

Култура,комуникације и медији

Одговорно лице:

Драган Радојичић

Опис програма:

функција:

члан Већа

У оквиру програма се обављају послови који се односе на:
‐ Стварање услова за функционисање локалних установа културе ;
‐ Подстицање програма или пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2020. години на
територији Градске општине Барајево у области културе ;
‐ Унапређење система културно‐историјског наслеђа спровођењем јавног конкурса са циљем
финансирања пројеката традиционалних цркава и верских заједница ;
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Образложење спровођења програма у
години извештавања:

Циљ 1:

У извештајном периоду Центар за културу ''Барајево'' је успешно реализовао све културне програме.
У извештајном периоду реализовно је 17 манифестација у оквиру редовног годишњег програма.
У извештајном периоду након спроведеног јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево
за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2020.години у
области културе, одобрена су средства за финансирање 17 пројеката.
У извештајном периоду након спроведеног јавног конкурса за доделу средстава традиционалним
црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево за 2020. годину, одобрена су средства за
финансирање 3 пројекта традиционалних цркава и верских заједница.

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив:Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе
остваривању општег интереса у култури
Коментар:Због епидемиолошке ситуације, остварена вредност је око 30%
у односу на планирану.
Извор верификације:Извештаји о реализацији програма
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је изнад планираног
Назив:Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег
интереса у култури који су одржани на 1000 становника
Коментар:/ Због епидемиолошке ситуације, остварена вредност је око
30% у односу на планирану.
Извор верификације:Извештаји о реализацији програма

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

4

4

11

број

2019

1000

1000

350

Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је испод планираног
Програмска активност:

1201‐0001

Одговорно лице:

Весна Ранковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Функционисање локалних установа културе
функција:

В.Д. Директора Центра за културу ''Барајево''

Центар за културу Барајево се бави унапређењем развоја културе и подизањем уметничког нивоа
извођења до највеће могуће границе на територији општине Барајево. Циљ је подстицање развоја
културе кроз реализацију културних дешавања у које спадају: музика, позориште, књижевност,
ликовна уметност, дечији програми, затим побољшање посећености и интересовања грађана
Барајева за манифестације на локалном нивоу и остваривање нових успешних сарадњи у области
културе.
Због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, Центар за културу ''Барајево'' није био у
могућности да спроведе све планиране активности, па сходно томе реализовани су само они
програми у складу са мерама Владе Републике Србије.

Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Назив:Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету
Установа културе
Коментар:Због епидемиолошке ситауације изазване корона вирусом није
постојала могућност да се реализују сви програми

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

31,19

31

17

Извор верификације:Програм рада Центра за културу
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је испод планираног
Програмска активност:
Одговорно лице:

1201‐0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Предраг Павловић

функција:
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Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности

Опис програмске активности:

У оквиру програмске активности планирана су средства за финансирање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења у 2020. години на територији Градске општине Барајево у
области културе. На основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе
средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења финансирају се програми и
пројекти из области : образовања, науке, културе и очувања културне баштине и развоја културно‐
уметничког стваралаштва, неговања историјских тековина, информисања, развоја старих заната,
заштите и развоја туристичких потенцијала, као и други програми у којима удружења искључиво и
непосредно следе јавне потребе. Кроз извештаје о реализацији програма и пројеката се прати степен
успешности у реализацији планираних активности.

Образложење спровођења програмске
активности

У извештајном периоду спроведен је поступак јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО
Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у
2020.години у области културе (06‐1/2020‐431 од 17. јануара 2020. године). На јавни конкурс
пријавило се 17 удружења, а одобрено је финансирање 17 пројеката. На седници одржаној
27.02.2020. године, Веће ГО Барајево је донело Одлуку о избору програма из области културе за
удружења која се финансирају из буџета ГО Барајево у 2020. години бр. 06‐9/2020‐457. У
извештајном периоду сви програми су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сва
удружења су доставила одговарајуће извештаје и пратећу документацију.

Циљ 1:

Унапређење разноврсности културне понуде
Показатељи учинка

Назив:Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од
стране општине
Коментар:На Јавни конкурс се пријавило 17 удружења. Одобрено је
финансирање 17 пројеката
Извор верификације:Извештај о реализацији годишњих програма
финансираних од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је изнад планираног
Назив:Број мушкараца чланова удружења из области културе
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са препорукама Координационог
тела за родну равноправност и закона о родној равноправности
Извор верификације:Извештај о реализацији годишњих програма
финансираних од стране општине

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

10

14

17

број

2019

/

700

700

БРОЈ

2019

/

500

500

Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број жена чланова удружења из области културе
Коментар:Испуњавање обавеза у складу са препорукама Координационог
тела за родну равноправност и закона о родној равноправности
Извор верификације:Извештај о реализацији годишњих програма
финансираних од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је у оквирима планираног

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

1201‐0003

Унапређење система очувања и представљања културно‐историјског
наслеђа

Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности
У оквиру програмске активности
планирана су средства за
финансирање
пројеката
традиционалних цркава и верских заједница. На основу Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине
Барајево (''Сл. лист Града Београда'', 84/2018), право на доделу средстава имају традиционалне цркве
и верске заједнице које имају седиште на територији Градске општине Барајево, програме и пројекте
искључиво реализују на територији Градске општине Барајево и које имају статус правног лица,
односно регистроване су у складу са Законом. Кроз извештаје о реализацији програма и пројеката се
прати степен успешности у реализацији планираних активности.
У извештајном периоду, спроведен је поступак јавног конкурса за доделу средстава
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево за 2020. годину (бр. II‐02‐401‐
145/2020 од 17.01.2020. год.). На јавни конкурс за финансирање пројеката традиционалних цркава и
верских заједница, пријавило се 3 учесника конкурса. На седници одржаној 24. фебруара 2020.
године, Веће ГО Барајево је донело Одлуку о избору пројеката традиционалних цркава и верских
заједница које се финансирају из буџета ГО Барајево у 2020. години, бр. 06‐4/2020‐449.У извештајном
периоду сви програми су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сва удружења су
доставила одговарајуће извештаје и пратећу документацију.
Предраг Павловић

функција:
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Циљ 1:

Очување и заштита културног наслеђа
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

4

3

3

Назив:Број пројеката верских заједница подржаних од стране општине
Коментар:Свака верска заједница могла је да учествује са 1 пројектом на
конкурсу
Извор верификације:Извештаји о реализацији годишњих програма
финансираних од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора

Програм 14. Развој спорта и омладине
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1301

0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

7.510.000,00

7.775.604,00

7.096.975,82

91,3%

1301

0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту

2.600.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,0%

1301

0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике

390.000,00

390.000,00

100,0%

1301

0500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Административна подршка пројектима
спорта

8.000.000,00

1.276.400,00

1.274.400,00

99,8%

1301

1005

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у
Барајеву ‐ насеље Гај'' ‐ прва фаза

163.200.000,00

162.248.720,00

87.157.341,36

53,7%

1301

1006

10.800.000,00

10.651.128,00

10.651.127,44

100,0%

1301

1007

1301

1008

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих
игралишта у Вранићу, Манићу и
Глумчевом брду''
ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих
игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу''

Текући буџет за
2020.

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта
у Лисовићу,Гунцатима и Арнајеву''
УКУПНО:

192.110.000,00

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

7.150.000,00

0,0%

10.000.000,00

0,0%

201.291.852,00

108.369.844,62

53,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

Опис програма:

1301

Развој спорта и омладине

Спорт и омладина
Јелена Јанковић

функција:

члан Већа

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. Програм обухвата активности везане за реализацију програма предшколског и
школског спорта, као и финансирање расхода који се односе на одржавање и изградњу спортских
објеката.
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Образложење спровођења програма у
години извештавања:

Циљ 1:

Веће Градске општине Барајево, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”,
број 10/16), члана 48. Статута Градске општине Барајево (''Службени лист Града Београда'', број 30/10 –
пречишћен текст, 40/13 ,88/15 и 89/19 ) и чла на 2. и 3. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини
Барајево (''Службени лист града Београда'', број 7/2017), упутило је Јавно обавештење и јавни позив
Спортском савезу Барајево и спортским организацијама са седиштем на територији Градске општине
Барајево да доставе предлоге годишњих програма/ пројеката у области спорта за финансирање /
суфинансирање средствима буџета Градске општине Барајево за 2020. годину. Јавни позив је објављен
21.октобра 2019. године на интернет страници и огласној табли ГО Барајево.
На конкурсе се јавило 21 спортскa организације ( укључујући Спортски савез и 3 предшколске и школске
установе). Сви пристигли програми су одобрени. Закљученo је укупно 36 уговорa ( за 36 програмa – од
чега 7 турнира и 3 програмске области Спортског савеза). Сви програми су успешно реализовани,
средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили одговарајуће извештаје и пратећу
документацију. У оквиру омладинске политике у сарадњи са организацијом '''Деца Барајева'' успешно је
реализована припремна настава за полагање завршног испита за ученике завршних разреда основне
школе на територији Градске општине Барајево.
Градска општина Барајево у складу са надлежностима утврђеним статутом прати стање и стара се о
изградњи и одржавању спортских објеката. У области спортске инфраструктуре уређено је следеће:
‐ започети су радови на изградњи спортске хале у Барајеву ‐ Насеље Гај ‐ фаза I
‐ завршен је пројекат изградње дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом брду
‐ расписана је јавна набавка за изградњу дечијих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу
У оквиру овог програма дефинисан је родни циљ са два родна индикатора – показатеља за праћење
постизања односног циља. Један од приоритета развоја спорта у ГО Барајево је омасовљење женског
спорта.

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

20

20

21

број

2019

525

525

400

број

2019

158

158

100

Назив:Број спортских организација преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта
Коментар:Одлуком о буџету опредељена су средства за
финансирање програма спортских организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива и конкурса који се расписују у
складу са Законом о спорту и усвојеним Правилником.
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је изнад планираног
Назив:Број чланова спортских организација и удружења
Коментар: Тежиште развоја спорта у ГО Барајево је укључивање што
већег броја становника у спортске активности.
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног
Назив:Број жена чланова спортских организација и удружења
Коментар:Један од приоритета Програма развоја спорта у ГО
Барајево је омасовљење женског спорта.
Извор верификације: Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

1301‐0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности
Програмска активност обухвата спровођење јавног позива за прикупљање програма спортских
организација, удружења и савеза којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта.Кроз извештаје о реализацији програма се прати степен успешности у реализацији
планираних активности.
Предраг Павловић

функција:
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Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Веће Градске општине Барајево, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник
РС”, број 10/16), члана 48. Статута Градске општине Барајево (''Службени лист Града Београда'', број
30/10 – пречишћен текст, 40/13 ,88/15 и 89/19 ) и чла на 2. и 3. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
Градској општини Барајево (''Службени лист града Београда'', број 7/2017), упутило је Јавно
обавештење и јавни позив Спортском савезу Барајево и спортским организацијама са седиштем
на територији Градске општине Барајево да доставе предлоге годишњих програма/ пројеката у
области спорта за финансирање / суфинансирање средставима буџета Градске општине Барајево за
2020. годину. Јавни позив је објављен 21.октобра 2019. године на интернет страници и огласној
табли ГО Барајево.
Своје пријаве је поднело 18 носилаца програма са укупно 34 програма у 4 области. Веће ГО Барајево
је на седници, одржаној 27.02.2020.године усвојило предлог Комисије и донело Решење о
одобравању 33 годишња програма 18 спортских организација и одређивању износа новчаних
средстава за реализацију програма у 2020. години ( бр.06–9 /2020‐456) . Веће Градске општине
Барајево је донело решење о одбијању 1 годишњег програма. У извештајном периоду сви програми
су успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили
одговарајуће извештаје и пратећу документацију.

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

30

30

36

Назив:Број годишњих програма спортских организација
финансираних од стране општине
Коментар:Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање
програма спортских организација. Избор програма врши се на основу
јавног позива и конкурса који се расписују у складу са Законом о
спорту и усвојеним Правилником.
Извор верификације:Извештаји комисије за спровођење јавног
конкурса,Извештај о реализацији годишњих програма финансираних
од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање
од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног
Циљ 2:

Унапређење рекреативног спорта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

4

6

5

број

2019

2

2

2

Назив:Број програма којима се реализују активности из
рекреативног спорта
Коментар:Одлуком о буџету опредељена су средства за финансирање
програма спортских организација.Рекреативни спорт је заступљен са
посебним програмима.Избор програма врши се на основу јавног
позива и конкурса који се расписују у складу са Законом о спорту и
усвојеним Правилником.
Извор верификације:Извештаји комисије за спровођење јавног
конкурса,Извештај о реализацији годишњих програма финансираних
од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
од циљне вредности индикатора
Назив:Број програма омасовљења женског спорта
Коментар:Један од приоритета Програма развоја спорта у ГО Барајево
је омасовљење женског спорта
Извор верификације:Извештаји комисије за спровођење јавног
конкурса,Извештај о реализацији годишњих програма финансираних
од стране општине
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања
од циљне вредности индикатора
Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

1301‐0002

Подршка предшколском и школском спорту

Предраг Павловић

функција:

Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности

Програмска активност је усмерена на спровођење јавног позива са циљем прикупљања програма
за финансирање предшколског и школског спорта у основним школама, средњој школи и
предшколској установи на подручју општине.Кроз извештаје о реализацији програма се прати степен
успешности у реализацији планираних активности.
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Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Веће Градске општине Барајево, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник
РС”, број 10/16), члана 48. Статута Градске општине Барајево (''Службени лист Града Београда'', број
30/10 – пречишћен текст, 40/13 ,88/15 и 89/19 ) и члана 2. и 3. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
Градској општини Барајево (''Службени лист града Београда'', број 7/2017), упутило је Јавно
обавештење и јавни позив Спортском савезу Барајево и спортским организацијама са седиштем
на територији Градске општине Барајево да доставе предлоге годишњих програма/ пројеката у
области спорта за финансирање / суфинансирање средствима буџета Градске општине Барајево за
2020. годину. Јавни позив је објављен 21.октобра 2019. године на интернет страници и огласној
табли ГО Барајево.
У области физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког
вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска
школска спортска такмичења) своје пријаве су доставиле 3 установе (2 школе и предшколска
установа) са укупно 3 програма. Веће ГО Барајево је на седници одржаној 27.02.2020.године
усвојило предлог Комисије и донело Решење о одобравању годишњих програма ових установа ( које
по Закону о спорту имају статус спортских организација ) и одређивању износа новчаних средстава за
реализацију програма у 2020. години (бр.06–9/2020‐456). У извештајном периоду сви програми су
успешно реализовани, средства су утрошена наменски и сви носиоци програма су доставили
одговарајуће извештаје и пратећу документацију.

Унапређење предшколског и школског спорта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

3

3

2

%

2019

40

40

40

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

50

50

50

Назив:Број програма којима се реализују активности школског спорта
Коментар:Поднети су захтеви за 3 програма
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности, Извештај Одељења за привреду и друштвене делатности о
реализацији годишњих програма из области предшколског и школског
спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Назив:Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу
на укупан број деце
Коментар:Један од приоритета развоја спорта на територији општине
Барајево је омасовљење спорта међу децом
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности, Извештај Одељења за привреду и друштвене делатности о
реализацији годишњих програма из области предшколског и школског
спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Циљ 2:

Повећање учешћа девојчица у спортским активностима
Показатељи учинка

Назив:Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у
односу на укупан број деце
Коментар:Један од приоритета развоја спорта на територији општине
Барајево је омасовљење женског спорта
Извор верификације:Евиденција Одељења за привреду и друштвене
делатности, Извештај Одељења за привреду и друштвене делатности о
реализацији годишњих програма из области предшколског и школског
спорта
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења програмске
активности

1301‐0005

Спровођење омладинске политике

Начелник одељења за привреду и друштвене
делатности
Програмска активност се односи на реализацију пројекта припремне наставе из Српског језика и
математике за полагање завршног испита ‐ мале матуре за ученика основних школа са територије
Градске општине Барајево.
У извештајном периоду у ОШ"Павле Поповић" и ОШ"Кнез Сима Марковић" су преко Канцеларије за
младе спровеле припремну наставу за полагање завршног испита ‐ мале матуре. За организовање
припремне наставе општина је издвојила 390.000,00 динара.
Предраг Павловић

функција:

70

Циљ 1:

Спровођење припремне наставе за полагање завршног испита за ученике завршног разреда основних школа
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

%

2019

/

70

97

Назив:Проценат деце која су уписала жељену средњу школу
Коментар: Средства се преносе по захтеву који садржи копију
комплетне документације
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је изнад планиране вредности
Програмска активност:

1301‐0500

Одговорно лице:

Начелница Oдељења за планирање, инвестиције и
развој
У оквиру ове програмске активности планирана су средства за израду пројектно техничке
документације за легализацију спортских објеката и елабората за постављање дечијих игралишта.
У извештајном периоду извршено је прибављање техничке докумeнтације ‐ извештаја о затеченом
стању у поступку озакоњења за мале спортске терене . Такође израђени су елаборати за
постављање 5 дечијих игралишта у месним заједницама. За тип програма – административни се не
утврђују показатељи учинка.
Сузана Вујић

Опис програмске активности:
Образложење спровођења програмске
активности

Пројекат:

функција:

1301‐1005

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2019‐2022

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

Административна подршка пројектима спорта

ПРОЈЕКАТ ''Изградња спортске хале у Барајеву ‐ Насеље Гај''‐прва фаза
функција:

Начелница Oдељења за планирање, инвестиције и развој

Прва фаза пројекта изградње спортске хале у Барајеву подразумева изградњу модерне спортске
хале површине 2.500 m² и терена за спортове на отвореном површине 950 m², која задовољава све
европске стандарде.
У претходном извештајном периоду, закључен је Уговор за извођење радова за Изградњу спортске
хале у Барајеву‐ Насеље Гај‐ фаза I бр. VIII‐02 404‐155/2019. У току извештајног периода извођач је
уведен у посао и извршено постављање темеља (геодетско обележавање и снимање конфигурације
терена, снимање изведеног стања, машинско рашчишћавање терена, скидање површинског слоја
земље, машински ископ земље, припремни радови за постављање темеља и постављање темеља).
Пројекат је у свему у складу са издатим локацијским условим број: ROP‐BGDU‐33044‐LOCH‐2/2019, Инт.
IX‐20 бр. 350‐58/2019, од 11.02.2019. године, Грађевинском дозволом број ROP‐BAR‐3234‐CPI‐1/2020
од 14.02.2020. године и Пројектом за грађевинску дозволу број ПД‐59‐1/19‐ПГД од јула 2019. године;
Пројекат је изграђен у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009‐испр., 64/2010 ‐ Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 ‐ одлука УС, 50/2013 ‐ одлука УС,
98/2013 ‐ одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 ‐ др. закон), прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; Пројекат је у свему у
складу са начинима за обeзбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и
студијама.

Изградња спортске хале у Барајеву
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

%

2019

0

40

21,48

Назив: Степен изграђености објекта
Коментар:Радови се изводе у складу са планираном динамиком и
мерама заштите
Извор верификације:Уговор о извођењу радова, привремене ситуације
извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Пројекат:

1301‐1006

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2019‐2020

Опис пројекта:

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом
брду''
функција:
Начелница Oдељења за планирање,инвестиције и развој

Пројекат подразумева изградњу дечијих игралишта на отвореном на следећим локацијама: Локације
на којима ће се изводити радови су:
‐ БАРАЈЕВО, КП‐3082/1‐КО ВРАНИЋ, БЕОГРАД‐ОПШТИНА БАРАЈЕВО
‐ БАРАЈЕВО, КП‐56/1‐КО БАРАЈЕВО,ТРЕБЕЖ, БЕОГРАД‐ОПШТИНА БАРАЈЕВО
‐ БАРАЈЕВО, КП‐845‐КО МАНИЋ, БЕОГРАД‐ОПШТИНА БАРАЈЕВО

71

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор број: VIII‐02
404‐40‐8/2020 са извођачем радова ''Креативни градски центар''д.о.о. за постављање дечијих
игралишта у Манићу, Вранићу и Требежу. Радови су у потпуности изведени у извештајном периоду.

Изградња дечијих игралишта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

0

3

3

Назив:Број изграђених игралишта
Коментар:Радови су изведени у складу са уговором и динамичким
планом
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,привремене ситуације
извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања
од циљане вредности
Пројекат:

1301‐1007

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу''
функција:

Начелница Oдељења за планирање, инвестиције и развој

2020‐2021
Пројекат подразумева изградњу дечијих игралишта на отвореном на следећим локацијама:
‐Насељено место Баћевац ‐ КП 447 КО Баћевац; Површина која се заузима 165,38 m2; Приступ омогућен
свим лицима, укључујући лица са посебним потребама или инвалидитетом.
‐Насељено место Шиљаковац ‐ КП 925 КО Шиљаковац: Површина која се заузима 144,37 m2; Приступ
омогућен свим лицима, укључујући лица са посебним потребама или инвалидитетом.
У извештајном периоду, припремљени су елаборати за постављање дечијих игралишта. Решењем
Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево, бр. 352‐
150/2020, од 05.11. 2020. године, Градској општини Барајево је одобрено постављање опреме за игру
деце, на локацији у Баћевцу, односно на катастарској парцели број 447 КО Баћевац у свему према
елаборату изградње дечјег парка, који је урадио TPS TECHNOMED DOO из Београда. ЈКП ''10. Октобар''
Барајево, коме је, у складу са чланом 3. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина (''Сл. лист града Београда'' бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 ‐ др. Одлука
2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19 и 106/20), поверено одржавање зелених површина, дало је
сагласност за постављање игралишта за децу на отвореном на јавној зеленој површини на КП 447 КО
Баћевац;.
Решењем Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, бр. 352‐149/2020, од 05.11. 2020. године, Градској општини Барајево је одобрено
постављање опреме за игру деце, на локацији у Шиљаковцу, односно на катастарској парцели број 925
КО Шиљаковац у свему према елаборату изградње дечјег парка, који је урадио TPS TECHNOMED DOO из
Београда. ЈКП ''10. Октобар'' Барајево, коме је, у складу са чланом 3. Одлуке о уређењу и одржавању
паркова, зелених и рекреационих површина (''Сл. лист града Београда'' бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05,
29/07 ‐ др. Одлука 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19 и 106/20), поверено одржавање зелених
површина, дало је сагласност за постављање игралишта за децу на отвореном на јавној зеленој
површини на КП 925 КО Шиљаковац.

Изградња дечијих игралишта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

2

2

0

Назив:Број изграђених игралишта
Коментар: Реализација пројекта ''Изградња дечијих игралишта у
Баћевцу и Шиљаковцу'', планирана је у наредној, тј. 2021. години.
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,привремене
ситуације извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Образложење се не
наводи, с обзиром да је реализација пројекта ''Изградња дечијих
игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу'', планирана у 2021. години.
Пројекат:

1301‐1008

Одговорно лице:

Сузана Вујић

Време трајања пројекта:

2020‐2021

ПРОЈЕКАТ ''Изградња дечијих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву''
функција:

72

Начелница Oдељења за планирање, инвестиције и развој

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта

Циљ 1:

Пројекат подразумева изградњу дечијих игралишта на отвореном на следећим локацијама:
Насељено место Лисовић ‐ КП 1299 КО Лисовић; Насељено место Гунцати ‐ КП 1762/1 и 1762/3 КО
Гунцати;
Насељено
место
Арнајево
‐
КП
1151
КО
Арнајево;
Микролокација у насељеном месту Лисовић, налази се у оквиру површине у непосредној близини МЗ
Лисовић, у главној улици. Парцела је са две стране наслоњена на саобраћајнице, ул. Илије и Ивана
Трифуновића код бр. 25 и Трифуновић улице. Новопројектовано игралиште треба позиционирати на
начин да се корисници наведу да користе искључиво прилаз из улице Илије и Ивана Трифуновића.
Иако су могућности локације велике, због броја потенцијалних корисника, новопројектовано
игралиште треба да буде површине цца 170 m2. Решењем Одељења за урбанизам, грађевинске и
комуналне послове Управе Градске општине Барајево, бр. 352‐181/2020, од 14.12. 2020. године,
Градској општини Барајево је одобрено постављање опреме за игру деце, на локацији у Лисовићу,
односно на катастарској парцели број 1299 КО Лисовић у свему према елаборату изградње дечјег
парка, који је урадио TPS TECHNOMED DOO из Београда, у складу са чланом 3. став 3. и чланом 9.
Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда(''Сл. лист града Београда''
број 17/2005, 43/2015, 71/2015, 126/2016 и 26/2019), и члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Сл. гласник РС'', број 18/2016). Микролокација у насељеном месту Гунцати, налази се у оквиру
површина, на којима постоје објекти месне заједнице, у центру насељеног места. Катастарске парцеле
предвиђене за постављање дечјег игралишта, својим дужим странама, наслањају се на ул. Палих
бораца у Гунцатима. Имајући у виду број потенцијалних корисника, као и могућности локације,
површина дечијег игралишта, треба да буде максималнo 170 m2. Решењем Одељења за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево, бр. 352‐183/2020, од 14.12. 2020.
године, Градској општини Барајево је одобрено постављање опреме за игру деце, на локацији у
Гунцатима, односно на катастарским парцелама број 1762/3 и 1762/1 КО Гунцати, у свему према
елаборату изградње дечјег парка, који је урадио TPS TECHNOMED DOO из Београда, у складу са чланом
48. а Одлуке о комуналном реду (''Сл. лист града Београда'', бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014,
2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019,
17/2020, 89/2020 и 106/20) и чланом 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', број
18/2016).Микроолокација у насељеном месту Арнајево, дели исту катастарску парцелу са фудбалским
тереном ФК Арнајево. Парцела је једном својом страном наслоњена на саобраћајницу, ул. Братства
јединства, у висини броја 2. Иако су могућности локације велике, због броја потенцијалних корисника,
новопројектовано игралиште треба да буде површине цца 170 m2. Решењем Одељења за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево, бр. 352‐182/2020, од 14.12. 2020.
године, Градској општини Барајево је одобрено постављање опреме за игру деце, на локацији у
Арнајеву, односно на катастарској парцели број 1151 КО Арнајево у свему према елаборату изградње
дечјег парка, који је урадио TPS TECHNOMED DOO из Београда, у складу са чланом 3. став 3. и чланом
9. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда(''Сл. лист града Београда''
број 17/2005, 43/2015, 71/2015, 126/2016 и 26/2019) и чланом 136. Закона о општем управном поступку
(''Сл. гласник РС'', број 18/2016).
У извештајном периоду, припремљени су елаборати за постављање дечијих игралишта. Пројектни
задатак и технички услови имају за циљ да дефинишу положај игралишта у односу на могућности
локације, степен насељености, максималну површину игралишта, као и неопходне детаље, везане за
формирање путева, пролаза, квалитета опреме и сл. на локацијама.

Изградња дечијих игралишта
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена вр.
у 2020.

број

2019

/

/

/

Назив:Број изграђених игралишта
Коментар: У извештајном периоду су израђени Елаборати за
постављање дечијих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву.
Реализација пројекта ''Изградња дечијих игралишта у Лисовићу,
Гунцатима и Арнајеву'', планирана је у наредној, тј. 2021. години.
Извор верификације:Уговор о извођењу радова,привремене ситуације
извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Образложење се не
наводи, с обзиром да је реализација пројекта ''Изградња дечијих
игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву'', планирана у 2021.
години.
Образложење одступања од циљне вредности:/

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
Шифра
програмске
Назив програма/програмске
програма
активности/
активности/пројекта
пројекта

Усвојен буџет за
2020.
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Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

0602

0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602

0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница

0602

0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Инспекцијски послови

0602

0009

0602

0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
УКУПНО:

179.447.832,00

154.505.798,29

124.687.800,12

80,7%

4.190.000,00

5.253.592,49

3.468.177,91

66,0%

15.975.630,00

15.836.799,00

13.602.653,17

85,9%

11.738.736,00

2.186.110,00

0,0%

1.000.000,00

60.000,00

0,0%

212.352.198,00

177.842.299,78

141.758.631,20

79,7

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0602

Сектор:

Опште услуге локалне самоуправе

Опште услуге јавне управе

Одговорно лице:

Слободан Адамовић

Опис програма:

Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програма у
години извештавања:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка.

Програмска активност:

0602‐0001

Одговорно лице:

Циљ 1:

спровођења

председник општине

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Тихомир Јелић

функција:

Заменик начелника Управе

У оквиру програмске активности планирана су средства за функционисање Управе ГО Барајево у
складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и
бржи начин у Управи градске општине Барајево.

Опис програмске активности:

Образложење
активности

функција:

програмске

Циљана вредност индикатора у 2020. години је 76 % решених предмета, а остварена вредност у
извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2020. године) је 72 %. У извештајном периоду укупан број
предмета је 5542 од којих је 3992 решено (oд тога 3911 је решено у законском року ,а 81 ван
законског рока), а 1550 предмета није решено.

Функционисање управе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

76

76

72

Назив:Проценат решених предмета у календарској години (у законском
року, ван законског рока)
Коментар:/
Извор верификације:Извештај о раду Управе ГО Барајево
Образложење одступања од циљне вредности:Проглашена ванредна
ситуација услед последица изазваним ширењем вируса COVID 19,
Програмска активност:

0602‐0002

Одговорно лице:

Александар Делић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Функционисање месних заједница
функција:

члан Већа

Програмска активност се односи на послове везане за функционисање месних заједница, а којима
се омогућује непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења
проблема које имају становници са територија месних заједница.
Обезбеђени су технички и сви други потребни предуслови да грађани своје пријаве и
иницијативе могу изнети у свим месним заједницама на територији општине Барајево. Месне
заједнице као индиректни корисници за реализацију својих програма планирају средства у
финансијским плановима. Циљана вредност индикатора у 2020. години је 1 % буџета општине који се
издваја за трошкове и планове рада месних заједница, а остварена вредност у извештајном периоду
(од 01.01. до 31.12.2021. године) је 0,75 %.

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Јединица
мере

Показатељи учинка
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Базна година

Базна
вредност

Циљана вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

Назив:Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове
рада /програме месних заједница
Коментар:Средства се преносе на основу захтева који садржи копију
комплетне документације
Извор верификације:Одлука о буџету ГО Барајево,Финансијски планови
месних заједница
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од
циљне вредности индикатора је у оквирима планираног
Програмска активност:

0602‐0006

Одговорно лице:

Ивица Јанковић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности
Циљ 1:

%

2019

1

1

0,75

Инспекцијски послови
функција:

Начелник одељења за инспекцијске послове и извршења

Програмска активност односи се на послове везане за обављање послова комуналне инспекције;
‐ надзор над коришћењем објеката у државној својини; вршење послова комуналне инспекције и то
послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа који се односе на спровођење
инспекцијског надзора у комуналној области, на територији градске општине; доношење решења о
уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци,
летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар ) и балон хала спортске намене у складу са
прописом града; старање о одржавању и обезбеђењу комуналног реда и спровођење прописа
којима се уређује комунални ред; издавање одобрења за које је прописима града утврђена
надлежност градске општине;старање о наменском и савесном коришћењу јавних добара – добара у
општој употреби у складу са прописима на територији градске општине и спровођење поступка
извршења решења комуналне инспекције и извршења решења других одељења Управе градске
општине Барајево.
Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом периоду одвијали у складу
са планираном динамиком. У извештајном периоду рeшено је укупно 317 предмета, што представља
100 % у односу на план.

Квалитетно обављање инспекцијских послова
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

%

2019

100

100

100

Назив:Број решених предмета грађана у односу на број примљених
предмета
Коментар:/
Извор верификације:Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове
и извршења
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања од
циљне вредности индикатора
Програмска активност:
Одговорно лице:

0602‐0009

Текућа буџетска резерва

Слободан Адамовић

функција:

Председник општине

Опис програмске активности:

Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 ‐ испр.и
108/2013,142/2014,68/2015 ‐ др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019) и
чланом 9. Одлуке о буџету општине Барајево за 2020. годину (''Сл. лист Града Београда'', бр.
130/2019,39/2020,115/2020). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне.

Образложење спровођења програмске
активности

Решења о употреби средстава текуће резерве доноси Председник општине. Овим Решењима
утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки
други. Донето је укупно 10 решења, а укупно распоређена текућа буџетска резерва у извештајном
периоду износи 3.540.964,00 динара .

Програмска активност:
Одговорно лице:

Опис програмске активности:

0602‐0010

Стална буџетска резерва

Стална буџетска резерва
функција:
Председник општине
Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 ‐
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 ‐ др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и чланом 10. Одлуке о буџету општине градске општине Барајево за 2020. годину (''Сл. лист
Града Београда'', бр. 130/2019, 39/2020,115/2020).
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Образложење спровођења програмске
активности

У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве утрошена су у укупном износу од
420.000,00 динара. Извршење је приказано у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, у оквиру
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602‐0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функција 130‐Опште услуге, Економска класификација 484
‐ Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода.
Преглед извршења :
‐ помоћ на име отклањања последица пожара у износу од 420.000,00 динара (7 корисникa)

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Биланс извршења финансијског плана
корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

2101

0003

Подршка раду извршних органа власти и
скупштине

Усвојен буџет за
2020.

УКУПНО:

Текући буџет за
2020.

Извршење у
2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

12.606.916,00

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7%

12.606.916,00

12.472.625,00

9.696.479,01

77,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2101

Сектор:

Политички систем

Одговорно лице:

Слободан Адамовић
функција:
Председник општине
У оквиру програма планирана су средства за ефикасно функционисање органа политичког система
градске општине.

Опис програма:
Образложење спровођења програма у
години извештавања:
Програмска активност:

За тип програма – административни се не утврђују показатељи учинка

2101‐0003

Одговорно лице:

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Иван Илић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске
активности

Циљ 1:

Политички систем локалне самоуправе

функција:

Секретар скупштине

Програмска активност се односи на послове везане за припрему седница Скупштине општине и
њених радних тела (комисија и савета) и седница Већа општине (прикупљање материјала од
обрађивача, израда предлога аката за седнице, умножавање материјала, вођење записника са
седница, израда свих аката донетих на седницама, уручивање аката, слање аката на објављивање у
Службени лист Града Београда, израда решења присутних одборника и чланова комисија и савета
ради обрачуна накнаде).
Циљана вредност индикатора у 2020. години је 65 припремљених седница, а остварена вредност у
извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2020.године) је 42 припремљене седнице или 64,62 % у
односу на планирану вредност (5 седница скупштине, 16 седница радних тела и 21 седница
општинског већа).

Функционисање извршних органа власти и скуштине
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна година

Базна
вредност

Циљана
вр. у 2020.

Остварена
вр. у 2020.

број

2019

65

65

42

Назив:Број припремљених седница
Коментар:Седнице Скупштине одржане у складу са Програмом рада
Скупштине, док су седнице Већа одржаване по потреби
Извор верификације:Записници са седница скупштине,Већа,савета и
комисија
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљне
вредности индикатора је испод планираног
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Извештај о учинку на унапређењу родне вноправности за 2020.годину
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Градске
општине Барајево за 2020.годину, увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за
2020.године, планирано је у оквиру корисника Управа Градске општине Барајево у оквиру програма13 – Развој културе и
информисања и програма 14 – Развој спорта и омладине.
Дефинисан је најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на нивоу
програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки
дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора.
Програм 13 ‐ Развој културе и информисања
Анализа је урађена због чињенице да се жене у Градској општини Барајево мање заступљене у удружењима у
области културе у односу на мушкарце. Анализа је спроведена у оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности
Управе Градске општине Барајево.
Програмска
активност
1201‐0002

Опис
Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

Циљ
Унапређење
разноврсности
културне понуде

Индикатор
Број мушкараца чланова
удружења из области културе
Број жена чланова удружења
из области културе

Циљана вр. у
2020.
700

Остварена вр.
у 2020.
700

500

500

Резултати анализе су указали на неједнакост у заступљености у чланству мушкараца и жена у регистрованим
удружењима грађана у области културе. На територији Градске општине Барајево регистровано је 17 удружења из
области културе.
Програм 14 ‐ Развој спорта и омладине
Анализа је урађена због чињенице да се жене у Градској општини Барајево мање баве у спортом него
мушкарци. Анализа је спроведена у оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности Управе Градске општине
Барајево.
Програм
Опис
Циљ
Индикатор
Циљана вр. у
Остварена вр.
2020.
у 2020.
Развој спорта и
Обезбеђење услова
Број чланова спортских
525
400
1301
омладине
за бављење спортом
организација и удружења
свих грађана и
Број жена чланова спортских
158
100
грађанки општине
организација и удружења
Резултати анализе указали су на неједнакост у регистрованим спортским клубовима, односно програмима. На
територији општине Барајево регистрован је 21 клуб ( по подацима Спортског савеза Барајево), од тога 17 мушких, 2
женска и 2 мешовита. Ради се о клубовима који су конкурисали за доделу средстава из Буџета у 2020. години. У њима
тренира укупно 400 мушкараца/дечака и 100 жена /девојчица. Процентуално то је око 20% жена/девојчица. На
позицији спортских сарадника ( са одговарајућим лиценцама ) у овим клубовима ангажовано је укупно 30 лица. Од тог
броја 4 су жене.
Не може се рећи да је циљ политике родне равноправности у овом сектору остварен. Мања заступљеност девојчица у
клубовима показују наизглед несклад са залагањем за родну равноправност. При томе треба имати у виду да се ради
већином о типично мушким спортским гранама ( 7 фудбалских клубова, 1 боксерски клуб, 2 мушка кошаркашка клуба).
Једини 100% женски клуб је Одбојкашки клуб. Више од 50% жена/девојчица има и Стонотениски клуб ''Барајево''. Још 2
клуба имају око 35% учешћа женске омладине у регистрованом броју такмичара.
Индикатор на нивоу програмске активности
Остварена вр.
Циљана вр. у
Програмска
у 2020.
2020
активност
Опис
Циљ
Индикатор
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
Унапређење
Број програма омасовљења
1301‐0001
савезима
рекреативног спорта
женског спорта
2
2
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У оквиру програмске активности 1301‐0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима дефинисан је специфичан индикатор број програма омасовљења женског спорта са циљем да се кроз
унапређење рекреативног спорта створе услови за масовније укључивање жена/девојчица у спорт. Рекреативни део
спортских програма има предност приликом одређивања програма који се финансирају из средстава буџета ГО Барајево.
Укупно се финансирају 4 рекреативна програма. Сва 4 програма су усмерена ка већој заступљености учешћа жена.
Остварена вр.
Циљана вр. у
Програмска
у 2020.
2020
активност
Опис
Циљ
Индикатор
Повећање учешћа
Проценат девојчица које су
Подршка
девојчица у
укључене у школска
предшколском и
спортским
такмичења у односу на укупан
1301‐0002
школском спорту
активностима
број девојчица
50%
50%
У оквиру програмске активности 1301‐0002 Подршка предшколском и школском спорту, дефинисани је специфичан циљ
‐ повећање учешћа девојчица у спортским активностима, као и индикатор ‐ Проценат девојчица које су укључене у
школска такмичења у односу на укупан број девојчица. У школске секције и такмичења је укључено око 1060 ученика.
Од тог броја око 50 % су девојчице.
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