УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

Драги суграђани,
Представљамо вам грађански буџет Градске општине Врачар за 2021.
годину где на једном месту, јасно и прегледно, можете видети на који ће се
начин и за које пројекте трошити новац. У овом документу ће на
једноставан и сликовит начин бити приказани најважнији планирани
приходи и расходи општине.
Наша жеља је да са вама остваримо транспарентност, родну
перспективност и партиципативност, текућег и будућих буџета општине,
као и да предузмемо све неопходне мере како би сви заједно успешно
пребродили кризу изазвану појавом вируса КОВИД-19.
Ваши предлози и идеје су снажан покретач наших активности, па вам се
захваљујемо на активном учешћу у припреми буџета путем анкета које сте
попуњавали и достављали, а све са циљем да би на најбољи начин
искористили буџетска средства за добробит свих грађана и грађанки
Врачара.
Цењени суграђани, једино заједничким снагама можемо побољшати
квалитет живота на Врачару и радити на унапређењу наше општине.

Проф. др Милан А. Недељковић

Средства из
буџета
377.590.458

Пренета
средства из
ранијих
година

Укупан буџет
општине
393.097.106

15.506.648

РАСХОДИ

ПРИХОДИ

Одлука о буџету је акт којим се
процењују приходи и расходи за
једну или три године, а доноси га
скупштина општине. Градска
општина Врачар годинама
остварује веће приходе од
расхода и тај суфицит преноси у
следећу годину.

Одлука о буџету се објављује у
‘’Службеном листу града Београда’’
– www.sllistbeograd.rs
и на званичном сајту општине www.vracar.rs
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ВРСТА
ПРИХОДА
Порез на имовину
Порез на пренос апсолутних
права
Локалне комуналне таксе
Накнада за коришћење
јавних површина
Општинске
административне таксе
Приходи од продаје добара
и услуга од стране
тржишних организација у
корист нивоа општина
Приходи од новчаних казни

ИЗНОС

Други по значају је приход од
пореза на имовину, који се такође
дели између општине и града у
односу 8,18% општини, а 91,82%
граду Београду.

119.000.000
15.000.000
6.000.000
17.000.000
3.000.000

4.000.000

Општинске
административне
таксе
1%

Остали приходи
у корист нивоа
општина<1%
Приходи од
новчаних казни

Накнада за
коришћење
јавних површина
4%

<1%

Меморандумске
ставке
1%

Локалне
комуналне таксе
2%

600.000

Остали приходи у корист
нивоа општина

1.000.000

Меморандумске ставке

4.000.000

УКУПНИ ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
УКУПНА ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

Најзначајни приход је порез на
зараде, који се дели између
општине и града. Од укупно
остварених прихода од пореза на
зараде који грађани уплате на
територији Градске општине
Врачар 8,80% добија општина, а
91,20% добија град Београд.

377.590.458
15.506.648
393.097.106

Порез на
имовину
32%
Порез на пренос
апсолутних
права
4%
Порез на
приходе од
самосталних
делатности
2%

Порез на зараде
53%

Приходи од
продаје добара и
услуга од стране
тржишних
организација у
корист нивоа
општина
1%

Расходи и издаци Градске општине Врачар
се могу посматрати по организационој,
економској, функционалној и програмској
класификацији, што омогућава
транспарентност и висок степен контроле.

Огранизациона класификација
приказује директне кориснике који
се финансирају из буџета, и то:

Скупштина градске општине
Председник градске општине
Веће градске општине
Локални омбудсман
Управа градске општине
УКУПНО

17.189.550
3.643.035
21.987.573
2.351.939
347.925.009
393.097.106

Расходи за запослене

224.799.943

Коришћење услуга и роба

112.304.193

Трансфери осталим нивоима
власти

16.253.880

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

5.750.000

Остали расходи

9.219.090

Резерве

9.100.000

Основна средства

УКУПНО

НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
ИЗДАЦИ ЗА
БУЏЕТА
НЕФИНАНСИЈС
ОСТАЛИ
2%
КУ ИМОВИНУ
РАСХОДИ
4%
ТРАНСФЕРИ
2%
ОСТАЛИМ
РЕЗЕРВЕ
НИВОИМА
2%
ВЛАСТИ
4%

15.670.000

393.097.106

КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И РОБА
29%

РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
57%

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ

42.820.158
298.574.180

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

8.500.000

RАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

9.500.000
16.000.000

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ОБРАЗОВАЊЕ

6.400.000

САОБРАЋАЈ

3.000.000

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.302.768

УРБАНИЗАМ

7.000.000

УКУПНО

Конкурс
за
културу

СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
4%

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
2%

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
<1%

СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
2%

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
2%

ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
11%

РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
2%

393.097.106

Конкурс
за НВО

ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
<1%

ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ
САМУПРАВЕ
76%

Конкурс
за спорт

Градска општина Врачар сваке године реасписује конкурсе
за финансирање и суфинансирање пројеката из наведених
области, у складу са надлежностима.

Законом је предвиђено постојање 17 програма, али
градска општина нема надлежности као јединица
локалне самоуправе (као град Београд). Из тог
разлога постоје законска ограничења и општина није у
могућности да финансира програме који нису у њеној
надлежности.

• Приликом израде Одлуке о буџету дефинисани су родно одговорни циљеви и одговарајући
показатељи, који адекватно мере допринос унапређења родне равноправности

Развој спорта и омладине
•Унапређење подршке локалним
спортским организацијама преко
којих се остварује јавни интерес у
области спорта. Промоција спорта
међу женском популацијом кроз
омасовљење женског спорта; као
и унапређење здравља и
правилног развоја деце
(дечака/девојчица) предшколског
узраста кроз пливање (пројекат
Врачар без непливача).

Подршка деци и породици
са децом
•Обезбеђивње материјалне
подршке деци и породици са
децом у складу са одлукама
Скупштине узимајући у обзир
потребе дечака и девојчица
приликом избора одеће и обуће
(поштовање родног принципа).

Кроз пројекте: Сениори
упознају Србију, Добар
комшија са Врачара, Ми
постојимо, Плесом до
здравља, Курсеви за
сениоре и Чајанка уз
новине за сениоре
•Осврнућемо се и на поштовање
принципа родне равноправности
узимајући у обзир однос
мушкараца и жена као корисника
ових програма, ради родне
анализе у буџету.
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Одлука о буџету Градске општине Врачар један је од
најважнијих докумената које израђује и усваја локална
самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину
трошења јавних средстава, неопходно је да грађани и
грађанке учествују и дају своје мишљење, али и изнесу
неке нове предлоге како би се боље осликала воља
становника наше општине. Вођени тим циљем, још једном
смо успешно спровели процес јавне расправе о Нацрту
одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2021. годину.
Процес јавне расправе је спроведен током новембра 2020.
године.
Грађани и грађанке су највише гласали за следеће пројекте,
који су због тога и унети у буџет:

НАЈЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ ПО ИЗБОРУ
ГРАЂАНА И ГРАЂАНКИ
Унапређење положаја старих лица кроз различите пројекте:
Сениори упознају Србију, Добар комшија са Врачара, Плесом до здравља,
Курсеви за сениоре, Ми постојимо – помоћ у кући старим лицима и особама
са инвалидитетом...

Дани културе за грађане Врачара који обухватају бесплатне концерте
класичне музике, психолошке радионице, предавања...

Спровођење омладинске политике што обухвата бесплатне курсеве
језика, школе плеса, омладински клуб...

Пројекти Вртић спортић и Врачар без непливача

Реконструкција и санација фасада стамбених зграда

Градска општина Врачар је као иницијатор,
прва која је усагласила своју одлуку са градском и омогућила
власницима кућних љубимаца,
паса и мачака, да приликом одласка
у шалтер салу, услужни центар или писарницу
могу да их поведу са собом под одређеним условима, а у циљу
унапређења свакодневног живота грађана, добробити кућних љубимаца
и промоције одговорног власништва.

У наведене просторије Општине се могу
уводити безопасни, вакцинисани против
беснила и обележени пси, који имају поводац.

У наведене просторије Општине се могу
уводити мачке у одговарајућем
транспортеру, обележене и вакцинисане
против беснила и обележене у складу са
законом којим се уређује ветеринарство.

Забрањено је увођење
опасних паса

Општина

Град

Удружења

Грађани

Школе

Поштовани суграђани, захваљујемо се што сте издвојили време да се упознате са
буџетом Градске општине Врачар и надамо се да сте стекли јаснији увид у начин
на који се прикупљају и троше буџетска средства.

Сва права задржана у складу са Законом о ауторском и
сродним правима

