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Уводна реч
Поштовани грађани Севојна,

Презентација која је пред Вама има за циљ да Вам на што
једноставнији и приступачнији начин прикаже на који начин је
претходне године утрошен новац из буџета наше градске општине.
Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин прикажемо колико је
остварено прихода и примања као и колико је утрошено, расхода и
издатака у претходној години како по буџетским корисницима тако и
по програмима.
Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне
самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим
сегментима живота у локалној заједници. Један од начина је и
транспарентност трошења буџетских средстава, чији приказ је пред
Вама.
Председник
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Градске општине
Севојно

Иван Марић

Буџет Градске општине Севојно – од
плана до реализације
БУЏЕТ Градске општине Севојно је документ којим се планирају приходи
и примања и расходи издаци за буђетску односно календарску годину.
То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од
грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се
тај новац трошити.
Из буџета градске општине се током године плаћају све обавезе локалне
самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују
те обавезе.

Председник градске општине и локална управа спроводе општинску
политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет градске
општине.
Приликом дефинисања овог, за Градску општину Севојно најважнијег
документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким
приоритетима развоја и другим елементима.
Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед
непредвиђених околности или реализације прихода у мањем обиму од
иницијално планираних што последично утиче на финансирање
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планираних активности и пројеката.

Ко се финансира из буџета?
Директни корисници буџетских средстава:
- Скупштина Градске општине
- Председник Градске општине
- Скупштина Градске општине
- Веће Градске општине
- Управа Градске општине
Индиректни буџетски корисници:
- Градска општина Севојно нема индиректне кориснике буџетских
средстава

Остали корисници буџетских средстава:
- Организације цивилног друштва (удружења грађана, невладине
организације и др.)
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Шта су приходи и примања буџета?

Порески
приходи

• Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима
пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге
заузврат

Донације
и
трансфери

• Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и
организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају
пренос средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу
власти. Могу бити наменски (за тачно утврђене намене) или
ненаменски (није им унапред утврђена намена те се могу у складу са
законом користити за било које сврхе) .

Пренета
средства
из ранијих
година

• Представљају вишак прихода буџета
потрошени у претходној буџетској години
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града

који

нису

Структура остварених текућих прихода и
примања буџета– номинални износи
Приходи од
пореза на
доходак,добит

и капиталне
добитке
14.669.149
динара

Тек.трансф од
др.нивоа
власти и
мешовити и
неодређени
приходи 81.296
динара

Укупно
остварени
приходи и
примања
22.740.141
динара

Текући
трансфери од
другог нивоа
власти и
остали извори
1.610.817
динара

Приходи од
пореза на
имовину
4.281.362
динара

Нераспоређени
вишак прихода
из претходних
године 2.097.517
динара
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Структура остварених текућих прихода и
примања буџета– процентуални износи
Нераспоређени вишак
прихода из предходних
година 9%

Трансфери од
другог нивоа
власти 7%

Порез на
имовину 19%

Порез на доходак,добит
и капиталне добитке
65 %

Мешовити и
неодређени
приходи 0,35%
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Текући трансфери од других
нивоа власти и мешовити и
неодређени приходи

81.295

53.804

4.281.362

4.398.300

1.610.817

1.610.817

2.097.518

2.097.518

14.669.149

14.100.000

План

Порез на имовину

Текући трансфери од другог
нивоа власти и остали извори

Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година

Порез на доходак,добит и
капиталне добитке

Oстварење прихода и примања у односу на
план
Извршење
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Шта су расходи и издаци буџета?
Расходи за

запослене

• Расходи за запослене представљају све трошкове за
запослене, како у управи тако и код буџетских корисника

Коришћење роба
и услуга

• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове,
путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге,
трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.

Дотације и
трансфери

• Дотације и трансфери су трошкови које локална
самоуправа има за исплату институцијама које су у
примарној надлежности централног/покрајинског нивоа као
што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.

Остали расходи

• Остали
расходи
обухватају
дотације
невладиним
организацијама, порезе, таксе, новчане казне.

Субвенције

• Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног
превоза и пољопривредним произвођачима.

Социјална
заштита

• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате
социјалне помоћи за различите категорије грађана.

Буџетска
резерва

• Буџетска резерва представља новац који се користи за
непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у
случају ванредних околности.

Капитални
издаци

• Капитални издаци су трошкови за изградњу
нових, или
11
инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку
опреме, машина земљишта и слично.
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Структура извршених расхода и издатака
буџета – номинални износи

Коришћење роба
и услуга 5.405.876
динара

Дотације
невладиним
организација
ма 3.243.842
динара

Остале
дотације и
трансфери
1.868.995
динара

Укупни
извршени
расходи и
издаци
18.503.881
динара

Порези,
обавезне
таксе,казне и
пенали 31.887
динара

Расходи за
запослене
6.336.186 динара

Машине и
опрема
1.617.095
динара
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Структура извршених расхода и издатака
буџета – процентуални износи
Дотације
невладиним
организацијама
17,5%

Порези,таксе,
казне и
пенали 0,02%

Машине и
опрема 8,7 %

Расходи за
запослене 34,2%

Трансфери
осталим нивоима
власти 10,1 %
Коришћење роба
и услуга 29,2 %
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Извршење расхода и издатака у односу на план
Извршење
6.543.000

6.336.186

6.534.112

5.405.876

План

3.243.842
3.318.888

1.617.095
1.711.622

1.868.995
2.050.000

3.000

320.000

31.887
169.000
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Преглед извршења по буџетским корисницима –
номинални износи
Р.бр.

Назив буџетског корисника

План за
2019.

Извршење
2019.

1.

Скупштина Градске општине

2.460.888

2.270.758

2.

Председник Градске општине

4.242.000

4.090.139

3.

Веће Градске општине

2.010.000

1.783.407

4.

Управа Градске општине

7.236.734

5.715.735

5.

Локални економски развој

1.400.000

1.400.000

6.

Развој спорта

2.200.000

2.146.150

7.

Развој културе и информисања

500,000

500,000

8.

Омладинска политика

600.000

597.692

9.

Извршење средстава из осталих извора
УКУПНО:

20.649.622

18.503.881

Из других извора
План

Извршење

1.610.817

1.590.000

1.610.817

1.590.000
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Преглед извршења по буџетским корисницима –
процентуални износи
Култура и
информис
ање 2%

Омладина
3%

Извршење из
осталих
извора 8%

Скупштина ГО
11%
Председник
ГО 20%

Развој
спорта
11%

Трансфери
осталим
нивоима
власти 7%

Управа ГО
28%

Већа ГО
9%
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1.590.000

1.610.817

597.692

5.715.735

7.236.734

План

600.000

500.000

500.000

2.146.150

2.200.000

1.400.000

1.400.000

1.783.407

2.010.000

4.090.139

4.242.000

2.270.758

2.460.888

Извршење по буџетским корисницима у
односу на план
Извршење

Програмско буџетирање и његова примена у буџету
Градске општине Севојно



Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима
којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и
средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско
буџетирање значи успостављање новог начина планирања и
расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између
јавних политика власти односно програма које спроводи, циљева
тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава
потребних за њихову реализацију с друге стране.



Градска општина Севојно , као и друге локалне самоуправе, за
планирање буџета на располагању има 17 програма и у оквиру
наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2019.
године.

Преглед извршења по програмима – номинални
износи

Програм/
пројекат

Планирано

Назив

3

Локални економски развој

13

Развој културе и информисања

14

Извршење

1.400.000

1.400.000

500.000

500.000

Развој спорта и омладине

2.800.000

2.743,842

15

Опште услуге локалне самоуправе

7.236.734

5.715.735

16

Политички систем локалне
самоуправе

8.712.888

8.144.304

20.649.622

18.503.881

УКУПНО;
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Преглед извршења по програмима – процентуални
износи
Програм 16.
Политички систем
локалне самоуправе
93,47%

Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе 79%

Програм 14.
Развој спорта и
омладине 98%

Програм 13.Развој
културе и
информисања
100%

Програм 3.
Локални
економски развој
100%
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500.000

500.000

8.712.888

Извршење
8.144.304

5.715.735

7.236.734

План

2.743.842

2.800.000

1.400.000

1.400.000

Преглед извршења по програмима у односу на план

21

Програм 3 - Локални економски развој
Укупно утрошено 1.400.000 динара


Кроз мере активне политике запошљавања преко јавних
радова са три пројекта где је ангажовано осам лица.



На спровођењу Јавног рада за особе са инвалидитетом
које се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање ангажоване су 4 особе.



Кроз подршку економском развоју и промоцији
предузетништва за самозапошљавање где је одобрено и
исплаћено четири субвенције.
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Програм 13 - Развој културе и информисања

Укупно утрошено 500.000,00 динара


Кроз овај програм обезбеђена су средства за спровођење
конкурса за организације цивилног друштва које се баве
културом. У 2019. години средства је добило 6 организација
цивилног друштва.
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Програм 14 - Развој спорта и омладине


Укупно утрошено 2.743.842 динар



Кроз овај програм Градска општина Севојно је обезбедила боље услове за
бављење спортом свих грађана и грађанки градске општине.



У оквиру програма су планирана средства за задовољавање потреба
грађана у области спорта, као и суфинансирање локалних спортских
организација, удружења и савеза преко којих се остварује јавни интерес у
области спорта.



По годишњим програмима средства су добиле 4 спортске организације.
Подршка спортским клубовима је обезбеђена и кроз доделу бесплатних
термина у спортским објектима .



Реализован је успешно и програм школског и предшколског спорта.



Организоване акције у оквиру Канцеларије за младе; Очување и
унапређивање здравља младих, развијање здравих стилова живота,
превенцију вршњачког насиља и дискриминације, обележавање Дана
младих.
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ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошено 5.715.735 динара


Кроз овај програм обезбеђена су средства за
редовно функционисање управе ,трошкове набавке
материјала и опреме , текуће одржавање објеката ,
заштите имовине и лица, обезбеђење подршке
грађанима,развој заједнице...
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ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне
самоуправе
Укупно утрошено 8.144.304 динара


Током 2019.године одржано је седам седница
Скупштине Градске општине Севојно . Скупштина
је обављала делатности из своје надлежности у
складу са Законом о локалној самоуправи и
Статутом Градске општине Севојно.



Током 2019.године одржано је осамнаест
седница Већа Градске општине Севојно . Веће је
обављало делатности из своје надлежности у
складу са Законом о локалној самоуправи и
Статутом Градске општине Севојно.
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Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и
пажљиво прегледали презентацију


Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о
завршном рачуну градске општине Севојно за
2019.годину, са свим пратећим документима у
целини, исту можете преузети на званичној интернет
презентацији општине Севојно на следећем линку.
ОВДЕ



Уколико имате питања у вези са презентацијом или
Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на емаил адресу gosevojno@uzice.rs и оставити контакт
податке за достављање одговора.

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
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