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Информатор о раду органа општине Александровац
1.ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
1.1. Информатор
Информатор се објављује , на основу члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ( ''Службени гласник РС '' број 120/04 и 54/07) и Упутства за објављивање информатора о раду
државних органа ('' Службени гласник РС ''број 68 / 2010).
Информатор се објављује на српском језику и ћириличном писму.
Лице одговорно за тачност података садржаних у информатору : Добрила Вукојевић,начелник
општинске управе општине Александровац.
Информатор је објављен 28.децембра 2005 године ажуриран 22.фебруара 2008, 22.01.2009,
23.марта 2010 године.
Информатор се доступан свим заинтересованим лицима и органима и у исти се може извршити увид
у општинском услужном центру општинске управе општине Александровац и Веб презентација општине
Александровац- у припреми : www.aleksandrovac.rs
1.2 Јавност у раду
Јавност у рада се обезбеђује сходно члану 12 статута Општине:
1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других
аката јавности и постављањем интернет презентације;
2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине;
3. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.
1.3 Најчешће тражене информације од јавног значаја
У 2010 години је поднет само 18 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја .
Од укупног броја захтева :
- један захтев невладине организације
- два захтева грађанин, за доставу решења о национализацији
- 16 захтева поднео је Гвозден Здравић из Доброљубаца , новинар- дописник ''Блица'' а односе се
на приступ информацијама :
1. о изградњи објеката на појединим грађевинским парцелама у Александровцу 4 захтева ,
2.о прописима којима се уређује постављање привремених објеката на јавним површинама, 1
захтев,
3.о висини дневница исплаћених радницима општинске управе општине Александровац у 2008,
2009 и 2010 години, којим радницима и колико је појединачно свако примио по том основу 1 захтев,:орган
поседује докуменат о укупној висини дневница исплаћених у току 2008 , 2009, и периоду до достављања
информације у 2010 године , који је достављен подносиоцу .Докуменат који садржи инфомацију о висини
појединачних примања по овом основу, орган не поседује о чему је подносилац обавештен.
4.о висини новчаних средстава из буџета општине донираних односно инвестираних у одмаралиште
''Црвеног крста '' у Митровом Пољу и изградњу ''брвнаре '' у Митровом Пољу . По оба захтева орган је од
подносиоца затражио да поднети захтев прецизира и допуни одређеним подацима неопходним за
разматрање истог. Именовани у одређеном року није поступио по обавештењу органа , и у оба предмета
донет је закључак о одбацивању захтева као неуредних.
5.о висини трошкова организације општинске манифестације ''Жупска берба 2009 '' . Комплетна
документација која садржи одлуке, решења, уговоре, рачуне и др. је достављена подносиоцу захтева по
решењу Повереника .
2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
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Информатор о раду органа општине Александровац
Органи општине су сходно члану 27 Закона о локалној самоуправи су : Скупштина општине ,
Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.
Пословање свих органа обавља се преко Општинске управе.
ПИБ
100369374
МАТИЧНИ БРОЈ
07194838
ШИФРА
75110
Рад органа општине Александровац је јаван.
Јавност рада органа уређена је Статутом општине Александровац.
Радно време органа општине радним данима је од 07 до 15 часова,

2.1 -Скупштина општине,
Председник Скупштине општине : мр Тома Савковић из Виткова,магистар техничких наука.
Заменик председника скупштине : Зоран Смиљковић из Доброљубаца
Заменик председника скупштине : Миљко Живковић из Суботице
Председник скупштине општине и заменици председника скупштине, нису на сталном раду у
скупштини .
Секретар скупштине:Судимац Вукосав, дипл.правник ,из Александровца,са положеним стручним
испитом.
Секретар скупштине општине није на сталном раду у скупштини од јула 2009 године.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спрат ,канцеларија број 7
Контакт телефон: 037 3552- 187 , 037 751 029 локал 20.
Скупштина општине Александровац, има 59 одборника и то:
29 одборника са изборне листе Демократска странка Србије-Покрет за Жупу-Војислав Коштуница,
13 одборника са изборне листе ''За европску Србију –Борис Тадић'',
4 одборника са изборне листе ''Социјалистичка партија Србије (СПС)-Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС)-Јединствена Србија (ЈС) и
13 одборника са изборне листе групе грађана ''За богату Жупу-Радимир Шљивић''.
Одборици Скупштине општине Александровац изабрани су на локалним изборима одржаним 11.маја
2008 године,мандати изабраних одборника верификовани су на конститутивној седници Скупштине општине
Александровац одржаној дана 6.јуна 2008 године.
Мандат одборника траје 4 године.

2.2 - Председник општине Александровац
Председник општине Александровац : мр Југослав Стајковац из Александровца,магистар
агроекономских наука,изабран на конститутивној седници скупштине општине Александровац 6.јуна 2008
године
Председник општине је на сталном раду, на мандатни период од 4 године.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спрат ,канцеларија број 8
Контакт телефон : 037 3552-275 ,факс 037 751-297., meel адреса: soaleks, @ ptt.rs
Заменик председника општине : Момчило Митровић дипл.економиста из Александровца.
Заменик председника општине је на сталном раду на мандатни период од 4 године.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спат ,канцларија број 9
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Контакт телефон :037 3552 388,

,

Помоћници Председника општине су постављена лица :
-Ненад Марковић , 1 спрат , канцеларија број 7
помоћник за рад месних заједница ,
,
-Негован Ивановић , 1 спрат, канцеларија број 7
помоћник за заштиту животне средине и пољопривреду
-Зоран Недић , помоћник за правна питања и економски развој
контакт телефон 037 3552- 187 , 037 751 029 локал 20

2.3 - Општинско веће општине Александровац
Председник општине Александровац је председник Општинског већа.
Општинско веће броји 9 чланова и чине га :председник општине и заменик председника општине по
функцији и 7 чланова :
изабраних на конститутивној седници Скупштине општине Александровац одржаној 6 јуна 2008 године .
Чланови Општинског већа су:
1. Калезић Војислав, професор физике из Александровца,
2. Бранислав Вујић,студент из Александровца,
3. Љубиша Ђорић,дипломирани правник из Александровца,
4. Миливоје Гркајац,правник из Александровца,
5. Радман Милићевић. Дипл.инг.машинства из Александровца,
6. др. Милорад Петровић стоматолог из Александровца,
7. Дејан Лапчевић из Александровца
Један члан општинског већа је на сталном раду и за свој рад прима плату у складу са Одлуком о
коефицијентима за обрачун и исплату плата .
Мандат чланова Општинског већа општине Александровац је 4 године.

2.4 - Општинска управа општине Александровац
Начелник општинске управе општине Александровац , Добрила Вукојевић дипл.правник из
Александровца ,постављена на основу јавног огласа објављеног 16.09.2008 године, одлуком Општинског
већа број 020- 461 /09/01 од 26.08.2008,
Мандат начелника општинске управе је 5 година.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спрат ,канцеларија број 17
Контакт телефон 037 3554-560 и 037 751-029 локал 22. (централа) ,
meel адреса: soalekss, @ ptt.rs
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3 . Организациона структура органа општине
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

01

02

ОДЕЛЕЊЕ
за
општу управу и
јавне службе

03

ОДЕЛЕЊЕ
за
буџет и
финансије

ОДЕЛЕЊЕ
за
јавне приходе

04

ОДЕЛЕЊЕ
за
развој и
инфраструктуру

05

ОДЕЛЕЊЕ

за
инспекцијске
послове

Месне канцеларије:Обављају послове општинске управе за одређена насељена места и послове послове матичне службе за
матична подручја одређена Одлуком Скупштине општине Александровац (''Сл.гласник РС '' број 95/2010).
Назив

За насељена места

Телефон

1

МК Плоча

Плоча, Рокци,Јелакци,и Вранштица

037 835-130

2

МК Плеш

Плеш, Стрменица, Ботурићи,Рогавчина, Бзенице, Грчак и Козница

037 766-101

3

МК Латковац

Латковац, Д.Вратари, Г.Вратари, Пуховац, Лесковица,,Лесеновци, Ракља ,и Велика Врбница

037 751-290

4

МК Витково

Витково, Стањево, Боботе,, Новаци,Стубал, Венчац и Љубинци

037 759-502

5

МК Доброљупци

Доброљупци, Парчин,Шљивово и Пањевац

037 747-080

6

МК Гор. Ступањ

Горњи Стуапњ и Гаревина

037 764-118

7

МК Доњи Ступањ

Доњи Ступањ

037 761-170

8

МК Дренча

Дренча,Братићи, Веља Глава и Ржаница

037 3554 205

9

МК Ратаје

Г.Ратаје, Д.Ратаје, Тржац,Тулеш и Руденице

037 763-105

10

МК Суботица

Трнавци, Суботица, Г.Злегиње, Д.Злегиње, и Вражогрнци

037 765-100

11

МК Мрмош

Мрмош и Врбница

037 882-577

12

МК Беговац

Лаћислед и Дашница

037 761-830
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4. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Надлежност општине Александровац је одређен чланом 20 Законом о локалној самоуправи (
Службени гласник' РС '' број 129/07 ) и чланом 17 Статута општине Александровац, ( Службени лист
општине Александровац број 7/2008) , као и другим посебним законима.
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
2) доноси просторни план Општине и урбанистичке планове;
3) доноси буџет и усваја завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних
такса и накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција
воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром
и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање
чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење
пијаца, паркова, зелених,
6) рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и
одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за
њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој
територији;
7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнаде за одржавање стамбених зграда;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења
и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта;
10) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег
оквира за привређивање у Општини,
11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за
коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности
и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са
стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за
заштиту и унапређење животне средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним
путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства,
ради задовољавања потреба локалног становништва;
16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово
функционисање;
17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје
дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица,
утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде
за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити
и обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче
развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за
рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове
за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу
пашњака другој култури;
уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте
локалног значаја;
стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места
на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и
увећању;
уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња;
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких
могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
подстиче и помаже развој задругарства;
организује службу правне помоћи грађанима;
стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање .
прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих
аката из надлежности Општине;
уређује организацију и рад мировних већа;
уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
сарађује и помаже рад организација и удружења грађана;
уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике
за младе и ствара услове за омладинско организовање :
сарађује и удружује се са другим општинама и градовима,ради остваривања заједничких циљева и
интереса у складу са законом и овим Статутом
сарађују са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама у интересу
општине и становништва са свог подручја..
обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим
статутом.
4.1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Председник скупштине општине организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама
Скупштина општине сходно члану 32 Закона о локалној самоуправи и члану 26 Статута општине:
1) доноси статут општине и пословник скупштине,
2) доноси буџет и завршни рачун општине,
3) утврђује стопе изворних прихода општине ,као и начин и мерила за одређивање локалних такси и
накнада ,
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4) доноси прогам развоја општине и појединих делатности
5) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљиште,
6) доноси прописе и друге акте општине,
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине,изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу
8) оснива службе , јавна предузећа,установе и организације утврђене статутом општине и врши
надзор над њиховим радом,
9) именује и разрешава управне и надзорне одборе, поставља и разрешава директоре јавних
предузећа,установа ,организација и служби ,чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председникаскупштине,
11) Поставља и разрешава секретара скупштине,
12) бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира заменика
председника општине и општинско веће,
13) зтврђује општинске таксе и друге локалне приходе.
14) утврђује накнаду за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
15) доноси акт о јавном задуживању општине,
16) прописује радно време угоститељских ,трговинских и занатских објеката,
17) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану,
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за општину,
19) даје сагласност на употребу имена,грба и других обележја општине,
20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом
У свом раду Скупштина општине Александровац примењује:
- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' бр.129/2007)
- Закон о локалним изборима (''Сл.гласник РС бр. 129/2009)
- Статут општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац '' бр.7/2008)
- Пословник о раду ((''Сл.лист општине Александровац '' бр.6/2008 и 7 / 08)
4.2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Председник општине сходно члану 44 Закона о локалној самоуправи, и члану 50 Статута општине
Александровац::
1) представља и заступа општину,
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина општине,
3) напредбодавац је за извршење буџета,
4) усмерава и усклађује рад општинске управе,
5) доноси појединачкна акта за која је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине,
6) даје сагласност на опште акте којима се утврђује број и структура запослених код корисника
буџетских средства,
7) одлучује о давању на коришћење односно у закуп непокретности у државној својини, које користи
општина у складу са законом,
8) врши и друге послове утврђене законом , статутом и другим актима општине.
У свом раду Председник општине Александровац примењује:
- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' бр.129/2007)
- Закон о буџетском систему ('' Сл.гласник РС'' број 54/2009 и 73/2010)
- Статут општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац '' бр.7/2008)
4.3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће сходно чл.46 Закона о локалној самоуправи и чл.53 Статута општине
Александровац,
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1) предлаже статут,буџет и друге одлуке и акта које доноси скупштина,
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине,
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају даскупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године,
4) врши надзор над радом општинске управе,поништава или укида акта општинске управе који нису
у сагласности са законом,статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина општине,
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана ,предузећа
,установа и других организација у уравним стварима из надлежности општине,
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
7) поставља и разрешава начелника општинске управе,
8) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе,
9) решава сукоб надлежности у одлучивању о правима грађана, правних лица и других странака
између општинске управе и јавних предузећа ,установа и организација чији је оснивач општина,
10) врши друге послове утврђене статутом и другим актима општине.
У свом раду Општинско веће општине Александровац примењује:
- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' бр.129/2007)
- Закон о буџетском систему ('' Сл.гласник РС'' број 54/2009 и 73/2010)
- Статут општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац '' бр.7/2008)
- Стратешки план локалног економског развоја (''Сл.лист општине Александровац '' бр.10/08)
- Пословник о раду
4.4 .ОПШТИНСКА УПРАВА

Организација, делокруг и начин рада општинске управе општине Александровац уређен је Одлуком
о општинској управи општине Александровац коју је донела Скупштина општине Александровац на седници
одржаној 25.јула 2008 године ,објављена у Службеном листу општине Александровац број 7/08.
Општинска управа ,сходно члану 52 Закона о локалној самоуправи и члану 62 Статута општине
Александровац:
1) припрема нацрте прописа и других аката која доноси скупштина општине , председник општине и
општинско веће,
2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине , председника општине и општинског већа,
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,предузећа
,установа и других организација у управном поступку из надлежности општине,
4) обаваља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине
општине,
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и
општинско веће,
7) доставља извештаје о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених
послова ,председнику општине,општинском већу и скупштини општине,по потреби а најмање једном
годишње.
Општинска управа општине Александровац је организована као јединствени орган са 5 унутрашњих
организационих јединица.
Унутрашње организационе јединице у општинској управи општине Александровац су:

4.4.1.Оделење за општу управу и јавне службе
Радом оделења руководи начелник оделења -Бора Костић дипл. инг.инг.заштите на раду ,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат, канцеларија број 14,
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Контакт телефон: 037 3554-556 и 037 751-029 локал 26 (централа)
Број запослених у оделењу је 43. .
Преглед послова:
-обавља управне и стручне послове на спровођењу закона и других прописа када је њихово
спровођење поверено поверено општини у областима:
- грађанских стања ,вођењематичних књига , држављанства, бирачких спискова и овере преписа
,поптиса и рукописа , издавње радних књижица, канцеларијског полсловања,писарнице и архиве.
-социјалне и здравствене заштите,друштвене бриге о деци и омладини,предшколског ,основног и
средњег образовања, културе,спорта и борачко инвалидске заштите и допунску заштиту бораца,војних
инвалида и њихових породица и стара се о унапређењу услова за рад установа и јавних служби чији је
оснивач општина у овим областима,
-обавља послове администрирања информационог система,
-обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине,
-обавља стручне,организационе и административно техничке послове за скупштину општине и
радна тела скупштине ,општинско веће и преседника општине,који се односе на припрему сатанака,
материјала,израду нацрта одлука и других аката,вођење записника на седницама и обрада аката донетих на
седницама ,објављивање донетих аката у службеном листу општине Александровац,и друго.
-обавља послове радних односа,послове на изради , чувању и употреби печата, послове набавке
канцеларијског и другог материјала, послове обезбеђење објеката и опреме, текуће и инвестиционо
одржавање опреме ,чишћење и грејање просторија, доставне послове писмена и друго.
У свом раду Оделење за општу управу и јавне службе примењује следеће прописе:
- Закон о територијалној организацији Републике Србије (''Сл.гласник РС бр.129/ 2009 ),
- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС '' број 129/2009)
- Закон о локалним изборима (''Сл.гласник РС '' број 129/2009)
- Закон о државној управи (''Сл.гласник РС '' број 79/05 и 101/07)
- Закон о радним односима у државним органима ('' ''Сл.гласник РС '' број 48/ 91, ………, 79/05 )
- Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Сл.гласник РС ''
број 104/09 ),
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Сл.гласник РС '', бр.36/09
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Сл.гласник РС '' број 34/03 .....101/10)
- Закон о здравственом осигурању (''Сл.гласник РС '' број, 107/05 )
- Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС '' број 101/05)
- Закон о спречавању злостављања на раду (''Сл.гласник РС '' број број 36/10),
- Закон о раду (.''Сл.гласник РС '' број 24/05,61/05,54/09)
- Закон о обавезном осигурању у саобраћају (''Сл.гласник РС '' број 51/09),
- Закон о одбрани (''Сл.гласник РС '' број 88 / 09)
- Закон о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС '' број 111/09)
- Закон о печату државних и других органа (''Сл.гласник РС '' број 101 / 07)
- Закон о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ '' број 33/97) ,
- Закон о држављанству (''Сл.гласник РС '' број 135/2004 и 90/07)
- Закон о матичним књигама (''Сл.гласник РС '' 20/09),
- Закон о јединственом бирачком списку (''Сл.гласник РС '' 104/09)
- Закон о наслеђивању (''Сл.гласник РС '' број, 46/95)
- Закон о јавним службама (''Сл.гласник РС '' број 42/91 и 74/94 ),
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.гласник РС '' број
25/00 и 25 / 02),
- Закон о основама образовања и васпитања (''Сл.гласник РС '' број 72 /09),
- Закон о основној школи (''Сл.гласник РС '' број 50/92........101/05, 72/09),
- Закон о средњој школи (''Сл.гласник РС '' број 50/92........101/05, 72/09 ),
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- Закон о култури (''Сл.гласник РС '' број 72/09 ),
- Закон о делатностима од општег интереса у области културе ((''Сл.гласник РС '' број 49/029)
- Закон о предшколском образованју и васпитању (''Сл.гласник РС '' број 18/10 ),
- Породични закон (''Сл.гласник РС '' број 18/05),
-Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана((''Сл.гласник РС '' број
36/01 ... 115/05)
- Закон о финансијској подршци породици са децом (''Сл.гласник РС '' број 16/02 ...,107/09),
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (''Сл.гласник РС '' број
54/09 ),
- Закон о здравственој заштити (''Сл.гласник РС '' број 107/05 и 88/10),
- Закон о јавном здрављу (''Сл.гласник РС '' број 72/09 )
- Закон о електронском документу (''Сл.гласник РС '' број 51/ 09)
- Закон о референдуму и народној иницијативи (''Сл.гласник РС '' број 48/94..11/98),
- Закон о републичким административним таксама (''Сл.гласник РС '' број 43/05...35/10),
- Закон о оверавању преписа, потписа и рукописа (''Сл.гласник РС '' број 39/93)
- Закон о службеној употреби језика и писма (''Сл.гласник РС '' број 45/91.....101/05)
- Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне (''Сл.гласник РС '' број 36/09)
- Закон о печату државних и других органа (''Сл.гласник РС '' број 101/07)
- Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ((''Сл.гласник РС '' број101/05
и 30/10
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл.гласник РС '' број 120/04
.....3610),
- Закон о агенцији за борбу против корупције (''Сл.гласник РС '' број број 97/08.... 53/10 )
- Посебан колективни уговор за државне органе ( '' Сл.гласник РС '' број 23/98 и 11/09)
-Уредба о накнадама и другим примањима запослениху државним органима и изабраних односно
постављених лица (''Сл.гласник РС, бр.115/07 и 31/08)
- Уредбу о канцеларисјком пословању (''Сл.гласник РС '' број: 80/92 и 88/92),
- Уредбу о начину полагања државног стручног ипсита (''Сл.гласник РС '' број, 16/09)
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослениху државним органима( ''Сл.гласник РС '' број 95/05 .....88./08)
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне
неге детета (''Сл.гласник РС '' број 1/02)
- Правилник о раду матичара у поступку закључења брака (''Сл.гласник РС '' број 31/93).
- Правилник о издавању извода из матичне књиге намењен иностранству(''Сл.гласник РС '' број
55/91),
- Правилник о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (''Сл.гласник РС '' број 109/09),
- Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара (''Сл.гласник РС ''
број 101/099
- Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена (''Сл.гласник РС '' број 6/83) ,
- Правилник о евиденцији у области безбедности и здравана раду (''Сл.гласник РС '' број, 62/07)
- Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и
здравља на раду («Службени гласник РС» број 60/06)
- Правилник о поступку издавања и обрасцу потврде о смрти (''Сл.гласник РС '' број 8/05),
- Правилник о радној књижици (''Сл.гласник РС '' број !7/97...70/01),
- Упутство о начину ажурирања бирачког списка (''Сл.гласник РС '' број 42/00 и 118/03 )
- Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (''Службени
гласник РС) број 72/06, 30/10)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту («Службени гласник
РС», број 21/09)
- Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном
обољењу и обољењу у вези са радом (''Сл. гласник РС'' бр. 72/06 и 84/06)
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1/09),

- Одлука о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Александровац'' број 10/08 и
4.4.2.Оделење за јавне приходе
Радом оделења руководи :начелник оделења Љиљана Весић дипл.економиста,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26, 2 спрат канцеларија 16,
Контакт телефон 037 3554-551 или 751-029 локал 24.
Број запослених у оделењу је 6,

Преглед послова:
-води порески поступак,регистар пореских и других обвезника и врши утврђивање изворних прихода
општине ,
-доноси решења о утврђеним пореским и другим обавезама по основу локалних јавних прихода,
-врши контролу и наплату локалних јавних прихода: пореза на имовину , локалних такси и накнада ,
-пружа стручну и правну помоћ пореским обевезницима о пореским прописима и
-обавља друге послове сходно Закону о пореском поступку и пореској администрацији.

9/09 )

У свом раду оделење примењује следеће прописе
- Закон опореском поступку и пореској администрацији (''Сл.гласник РС '' број 80/02......., 53/10 ),
- Закон о порезу на имовину (''Сл.гласник РС '' број 26/01 ..........53/10),
- Закон о порезу на доходак грађана (''Сл.гласник РС '' број ...31 /09, 18/10),
- Закон о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС '' број 62/06 ),
- Правилник о пореском рачуноводству (''Сл.гласник РС '' број _____)
- Правилник о обрасцима пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину (''Сл.гласник РС '' број

- Одлука о локалним комуналним таксама ( '' Сл.лист општине Александровац '' бро10/08 и 1/09)
- Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине ( ''Сл.лист општине
Александровац '' број 10/08 и 1/09)
4.4.3.Оделење за буџет и финансије
Радом оделења руководи: начелник оделења ,дипл.економиста , Пештерац Војислав ,
Адреса: Александовац ул Јаше Петровића 26, 2 спрат ,канцеларија број 18
Контакт телефон :037 3552-082 и 037 751-029 локал 21 (централа)
Број запослених у оделењу је 8,.
Преглед послова:
-Припрема нацрте одлуке о буџету општине , Одлука о ребалнасу буџета општине , израђује
обавештења о одобреним апропијацима и квотма за директне и индиректне кориснике буџета општине, води
буџетско рачуноводство и извештавање и обавља послове буџетске контроле у односу на индиректне
кориснике буџета општине.
-обавља финансијске и благајничке послове за органе општине ,
-обавља рачуноводствено књиговодствене послове за месне заједнице на теротрији општине,
- обавља послове јавних набавки добара,радова и услуга за потребе органа општине ,као и месне
заједнице ,установе и организације чији је оснивач општина Александровац на основу овлашћења.
У свом раду оделење примењује следеће прописе :
- Закон о буџетском систему ((''Сл.гласник РС '' број 54/09 , 73/10 и 101/10),
- Закон о финансирању локалне самоуправе ((''Сл.гласник РС '' број 62/ 06),
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- Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Сл.гласник РС '' број 34/01)
- Закон о јавном дугу ((''Сл.гласник РС '' број 61 /05 ...107/ 09),
- Закон о удружењима (''Сл.гласник РС '' број 51/09),
- Закон о политичким странкама (''Сл.гласник РС '' број 36/09),
-Закон о финансирању политичких странака (''Сл.гласник РС '' број, 72/03 и 97/08)
- Закон о јавним набавкама ((''Сл.гласник РС '' број 116/08 ),
- Закон о основама образовања и васпитања (''Сл.гласник РС '' број 72 /09),
- Закон о предшколском образовању и васпитању (''Сл.гласник РС '' број 18/10,
- Закон о основној школи (''Сл.гласник РС '' број 50/92........101/05, 72/09),
- Закон о средњој школи (''Сл.гласник РС '' број 50/92.......101/05, 72/09),
- Закон о култури (''Сл.гласник РС '' број 72/09 ),
- Закон о финансијској подршци породици са децом (''Сл.гласник РС '' број 16/02 .... 107/09),
- Закон о спорту (''Сл.гласник РС '' број 52/96),
- Закон о црвеном крсту Србије (''Сл.гласник РС '' број, 107/05)
- Закон о рачуноводству и ревизији (''Сл.гласник РС ''број 46/06, 110/09)
- Уредбу о буџетском рачуноводству (''Сл.гласник РС '' број 125/03 и 12/06),
- Уредба о накнадама и другим примањима запослениху државним органима и изабраних односно
постављених лица (''Сл.гласник РС '' број 115/07 и 31/08 )
-Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(''Сл.гласник РС '' 20/07 .........53/10),
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода (''Сл.гласник РС '' број
37/09, 101/10 )
- Правилник о начину и садржају извештаја о планираним и извршеним расходима за плате у
јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС '' број, 11/08 и 11/09)
- Правилник о јавним набавкама мале вредности (''Сл.гласник РС '' број 50/09)
- Правилник о начину вошења евиденције о јавним набавкама (''Сл.гласник РС '' број 50/09 ),
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације (''Сл.гласник РС '' број 50/09)
- Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда
(''Сл.гласник РС '' број 50/09 )
- Правилник о критеријумима за образовање комисије за јавне набавке (''Сл.гласник РС '' број 50/09)
- Одлуку о буџету општине Александровац,
4.4.4.Оделење за развој и инфраструктуру
Радом оделења руководи : начелник оделења ,Звонимир Марковић дипл.инг пољопривреде ,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6
Контакт телефон: 037 751-069 или 037 751-029 локал 17 (централа)
Број запослених у оделењу је 9 ,
Преглед послова:
-обавља послове регистрације привредних друштва и предузетника у сарадњи са Агенцијом ,пружа
стручну помоћ предузетницима у области занатства,угоститељства, трговине ,туризма и другим областима
од интерес за развој општине,пружа стручну помоћ при изради и реализацији пријеката и бизнис планова
ради стицања услова за кредитирање развоја истих, учествује у изради стратегија развоја појединих
области,
-прикупља податке о стању привредних активности на територији општине и другим општим
подацима ,израђује базу података, припрема извештаје и анализе о стању и кретању привредних активности
на територији општине,даје смернице и пројекције будућег развоја општине и стара се о привлачењу
инвеститора у општину.
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-врши послове израде идејних и главних пројеката за извођење радова,предмер и предрачун радова
за потребе месних заједница,јавних предузећа и установа чији је оснивач општина као и за потребе правних
и физичких лица на њихов захтев уз надокнаду,
- одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за издавање акта о урбанистичким
условима, одобрење за изградњу, реконструкцију и употребу објеката , прима ,и оверава пријаве почетка
извођења радова на објектима, обрађује пријаве за легализацију објеката изграђених без одобрења ,
-припрема предлоге програма за израду просторних и урбанистичких планова,стара се о излагању
планова на јавни увид,организује јавну презентацију просторних и урбанистичких планова,
-решава у првом степену по захтевима за експропријацију , враћање утрина и пашњака селима на
коришћење и дугим имовинским захтевима грађана и правних лица у складу са посебним законима и води
евуденцију о непокретности општине, припрема акта о коришћењу и располагању непокретностима у складу
са законом,
-одлучује у првом степену по захтевима грађана и правних лица за постављање привремених
објеката на јавним површинама и спроводи поступак давања грађевинског земљишта у закуп,
-обавља управне послове у области пољопривреде ,шумарства и водопривреде,заштите животне
средине и туризма,из надлежности општине.
У свом раду оделење примењује следеће прописе :
- Закон о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ '' број 33/97)
- Закон о привредним друштвима (''Сл.гласник РС '' број 125/04),
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС '' број 53/ 10),
- Закон о туризму (''Сл.гласник РС '' број 36/09 и 88/10 ),
- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС '' број 72/09 и 81/09 ),
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС '' број 135/04...),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС '' број 135/04),
- Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник РС '' број 13504,
- Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС '' број 111/ 09 )
- Закон о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС '' број 16/97),
-Закон о енергетици ((''Сл.гласник РС '' број 84/84)
- Закон о управљању отпадом (''Сл.гласник РС '' број 72/09 ),
- Закон о државном премеру и катастру земљишта и уписима права на непокретностима
(''Сл.гласник РС '' број 72/09 , 81/09),
- Закон о водама (''Сл.гласник РС '' број 18/10 ),
- Закон о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС '' број 62/06 ....... 41/09),
- закон о пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник РС '' број 41/09 ),
- Закон о културним добрима (''Сл.гласник РС '' број 71/94),
- Закон о јавним путевима (''Сл.гласник РС '' број 101/05),
- Закон о становању (''Сл.гласник РС '' број 50/92 и 101/95)
- Закон о одржавању стамбених зграда (''Сл.гласник РС '' број 44/95, 46/95...101/05),
- Закон о сахрањивању и гробљима (''Сл.гласник СРС '' број 20/78, и''Сл.гласник РС '' број
53/93...101/05
- Закон о експропријацији (''Сл.гласник РС '' број 53/95 ......... 20/09 ),
-Закон о основама својинско правних односа ( Сл.лист СФТЈ 6/80 .... (''Сл.гласник РС '' број115/05)
- Закон о промету непокретности (''Сл.гласник РС '' број 42/98.....111/09),
- Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену
својину по основу ПЗФ и конфискацијом због неизвршених обавза из обавезног откупа пољопривредних
производа (''Сл.гласник РС '' број 20/92),
-Уредба о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по основу конверзије права
("Службени гласник РС", бр. 4/10 и 24/10
-Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или дa у закуп
грађевинско земљиште("Службени гласник РС", бр. 13/10
-Уредба о одржавању стамбених зграда и станова "Службени гласник СРЈ", број 43/93
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- Уредбу о критеријумима за категоризацију државних путева (''Сл.гласник РС '' број 37/09),
- Првилник о обрасцима захтева за издавање дозволе за складиштење,третман и одлагање отпада
(''Сл.гласник РС '' број 72/09),
-Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење ,третман и одлагање отпада
((''Сл.гласник РС '' број 89/09 и 5/10),
- Правилник о критeријумима за одређивање накнаде у поступку легализације ,..... (''Сл.гласник РС ''
број 89/09),
-Правилник о садржају, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС '' број ____
/09),
- Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе (''Сл.гласник РС ''
број 3/10),
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ((''Сл.гласник РС '' број 4/10 и 26
/10),
- Одлуке Скупштине општине којима се уређују поједина питања на основу овлашћења из закона.

4.4.5.Оделење за инспекцијске послове
Радом оделења руководи: начелник оделења ,дипл.инг.пољ.Петар Минић ,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат , канцеларија бр.15
Контакт телефон.037 751-029 локал 16 и 037 3554 558
Број запослених у оделењу је 6,.
Преглед послова:
-обавља послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине из надлежности
локалне самоуправе,
-врши управни надзор у области планирања и изградње ,
- врши управни надзор у области одржавања стамбених зграда у делу из надлежности општине,
-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о путевима и Закона о превозу у
друмском саобраћају, подзаконских аката републичких органа и одлукама скупштине општине.
-обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналној делатности , и одлука
Скупштине општине Александровац којима се уређује обављање комуналне делатности .
У свом раду оделење примењује следеће прописе :
- Закон о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ '' број 33/97)
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС '' број 53/10),
- Закон о туризму (''Сл.гласник РС '' број 36/09 и 88/10 ),
- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС '' број 72/09 и 81/09 ),
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС '' број 135/04 .....3609) ,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС '' број 135/04),
- Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник РС '' број 135/04, 36/09 ),
- Закон о заштити ваздуха (''Сл.гласник РС '' број 3/09 ),
- Закон о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС '' број 16/97),
- Закон о управљању отпадом (''Сл.гласник РС '' број 36/09 , 88/10 ),
- Закон о јавним путевима (''Сл.гласник РС '' број 101/05)
- Закон о превозу у друмском саобраћају ((''Сл.гласник РС '' број 46/95,61/06)
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (''Сл.гласник РС '' број 36/09),
- Закон о заштити природе (''Сл.гласник РС '' број 36/09 , 88/10 ),
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл.гласник РС '' број 3/09,88/10 ),
- Закон о добробити животиња (''Сл.гласник РС '' број 41/09 ),
- Закон о прекршајима (''Сл.гласник РС '' број 101/05).
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- Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта (''Сл.гласник
РС '' број 79/09),
Уредбе Владе и Правилници донети ради примене наведених закона
Одлуке Скупштине општине донете на основу овлашћења из закона .
5. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
Одлука о буџету општине Александровац за 2010 годину број 020- 709 /2009-01 од 11..12.2009 - 01
,објављена је у Службеном листу општине Александровац број 7/2009.
Одлука о ребалансу буџету општине Александровац за 2010 године број 020-781/10-01 од 07.12.
2010 ,објављена у Сл.листу општине Александровац број 6/2010
Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2009 г., број 020-435/2010-01 од 11
.јуна 2010 године објављена у '' Сл.лист општине Александровац'' број 4 /2010,
Одлука о буџету општине Александровац за 2011 годину ,број 020-782/2010 -01 од 07.децембра
2010.г. , објављена у Службеном листу општине Александровац,број 6/2010.

5. 1. Подаци о приходима Буџету општине Александровац
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ

711000

План за 2009.
годину

Врста прихода

Економска
класификација

Остварење

%
остварења

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

711111

Порез на зараде

711120

84.000.000,00

69.629.691,02

82,89%

Порез на приходе од самосталних делатности

711143

12.000.000,00

11.528.965,26

96,07%

Порез на приходе од непокретности

4.000.000,00

3.430.341,85

85,76%

200.000,00

65.433,20

32,72%

711145
711146
711147
711148

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности на основу решења пореског органа

711151

Порез на добитке од игара на срећу

711181

Самодопринос према зарадама запослених на територији општине

711183

Самодопринос из прихода земљорадника

711184
711191
711193

Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу
Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортиста
Укупно

712000
712111
712112

Порез на фонд зарада запослених
Порез на фонд зарада осталих запослених
Укупно

20,12%
77,80%

150.000,00

59.620,00

39,75%

100.000,00

0,00

0,00%

1.000.000,00

22.068,41

2,21%

500.000,00

6.566,60

1,31%

500.000,00

59.915,96

11,98%

10.000.000,00

7.109.885,57

71,10%

200.000,00

111.100,00

55,55%

114.650.000,00

93.291.137,83

81,37%

10.000,00

-4.889,06

-48,89%

3.800.000,00

2.827.484,67

74,41%

3.810.000,00

2.822.595,61

74,08%

18.000.000,00

11.047.659,00

61,38%

2.000.000,00

779.524,63

38,98%

8.000.000,00

6.036.306,56

75,45%

20.000,00

11.346,79

56,73%

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713311

Порез на наслеђе и поклон

713422

100.603,65
1.166.946,31

Порез на фонд зарада

713000

713421

500.000,00
1.500.000,00

Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вред.
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713423
713611

Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и
пловним објектима
Порез на акције на име и уделе
Укупно

714000
714441
714513
714514
714543

4.000.000,00

2.085.283,10

52,13%

100.000,00

5.280,24

5,28%

32.120.000,00

19.965.400,32

62,16%

200.000,00

22.416,16

11,21%

8.500.000,00

7.855.821,40

92,42%

6.000.000,00

5.186.458,00

86,44%

800.000,00

92.513,16

11,56%

Порези на добра и услуге
Средства за противпожарну заштиту
Комунална такса за држање моторних возила
Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

714547

Накнада за загађивање животне средине

714552

5.000.000,00

2.559.035,20

51,18%

Боравишна такса

714562

1.000.000,00

231.536,00

23,15%

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

714575

5.000.000,00

393.367,01

7,87%

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води

1.000,00

1.943,00

194,30%

26.501.000,00

16.343.089,93

61,67%

19.000.000,00

12.346.447,01

64,98%

19.000.000,00

12.346.447,01

64,98%

126.558.147,00

126.558.147,00

100,00%

5.162.000,00

5.162.000,00

100,00%

950.000,00

949.820,00

99,98%

132.670.147,00

132.669.967,00

100,00%

1.200.000,00

1.142.864,25

95,24%

3.000.000,00

2.282.173,33

76,07%

1.000.000,00

937.800,00

93,78%

2.000.000,00

556.031,65

27,80%

7.200.000,00

4.918.869,23

68,32%

Укупно
716000
716111

Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Укупно

733000

Трансфери од других нивоа власти

733151

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

733152

Остали текући трансфери од Републике у корист нивоа општине

733154

Текући наменски трансфери од Републике
Укупно

741000
741151
741531
741532
741534

Приходи од имовине
Приходи буџета општине од камата на средства буџета укључена у депозит
банака
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних
возила
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Укупно

742000
742152

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини

742153

1.000.000,00

-47.038,39

-4,70%

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште

742251

2.500.000,00

1.042.739,34

41,71%

Општинске административне таксе

2.000.000,00

860.465,00

43,02%

9.650.000,00

5.091.915,12

52,77%

1.000.000,00

188.577,00

18,86%

16.150.000,00

7.136.658,07

44,19%

1.000.000,00

363.140,00

36,31%

1.000.000,00

363.140,00

36,31%

11.925.000,00

270.000,00

2,26%

11.925.000,00

270.000,00

2,26%

742253
742351

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи општинских органа управе
Укупно

743000
743351

Новчане казне
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
Укупно

744000
744151

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина
Укупно

745000

Мешовити и неодређени приходи
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745151
745152

Остали приходи у корист нивоа општина

1.000.000,00

56.114,57

5,61%

25.000,00

19.176,00

76,70%

1.025.000,00

75.290,57

7,35%

93.000,00

93.000,00

100,00%

93.000,00

93.000,00

100,00%

4.871.465,00

407.502,25

8,37%

4.871.465,00

407.502,25

8,37%

371.015.612,00

290.703.097,82

78,35%

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине
Укупно

810000
812151

920000
921951

Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
општина
Укупно
Укупни приходи

Приходи буџета општине Александровац за 2011. годину у укупном износу од 433.087.946,00
динара и приходи од сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 67.455.950,00 динара,
по изворима прихода планирају се у следећим износима:

П л а н п р и х о д а з а 2011. г о д и н у
План за 2011. годину

Економска
класификација

711000
711111
711120

Укупна средства

96.000.000,00

96.000.000,00

22,17%

18.000.000,00

18.000.000,00

4,16%

6.000.000,00

6.000.000,00

1,39%

400.000,00

400.000,00

0,09%

Порези на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности

711143

Порез на приходе од непокретности

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари

711146

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања 04,
06, 07 и 08)

%
структура
у буџету

Средства из
буџета за 2011.
годину (извор
финансирања 01)

Врста прихода

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства

500.000,00

500.000,00

0,12%

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

Порез на приходе од непокретности на основу
решења пореског органа

711151

250.000,00

250.000,00

0,06%

Порез на добитке од игара на срећу

711191

100.000,00

100.000,00

0,02%

Порез на друге приходе

20.000.000,00

20.000.000,00

4,62%

143.250.000,00

33,08%

24.000.000,00

24.000.000,00

5,54%

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

10.000.000,00

10.000.000,00

2,31%

5.000.000,00

5.000.000,00

1,15%

100.000,00

100.000,00

0,02%

711147

Порез на земљиште

711148

Укупно
713000
713120

Порез на имовину

713311

Порез на наслеђе и поклон

713421

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности

713423

713611

143.250.000,00

0,00

Порез на имовину

Порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима и пловним објектима
Порез на акције на име и уделе

ажуриран децембар 2010

19

Информатор о раду органа општине Александровац
Укупно
714000
714513

41.100.000,00

Комунална такса за држање моторних возила

714514

Годишња накнада за друмска моторна возила,
тракторе и прикључна возила

714543

Накнада за промену намене пољопривредног
земљишта

714547

Накнада за загађивање животне средине

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

41.100.000,00

9,49%

12.000.000,00

12.000.000,00

2,77%

10.000.000,00

10.000.000,00

2,31%

500.000,00

500.000,00

0,12%

3.000.000,00

3.000.000,00

0,69%

500.000,00

500.000,00

0,12%

5.000.000,00

5.000.000,00

1,15%

31.000.000,00

7,16%

24.000.000,00

5,54%

24.000.000,00

5,54%

136.303.124,00

31,47%

136.303.124,00

31,47%

Укупно

31.000.000,00

716000

Други порези

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

24.000.000,00

Укупно

24.000.000,00

733000
733151

741151

0,00

0,00

Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општине
Укупно

741000

0,00

Порези на добра и услуге

136.303.124,00
136.303.124,00

0,00

Приходи од имовине
Приходи буџета општине од камата на средства
буџета укључена у депозит банака

741531

1.500.000,00

1.500.000,00

0,35%

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама

741532

4.000.000,00

4.000.000,00

0,92%

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних возила

741534

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

Накнада за коришћење грађевинског земљишта од
физичких лица

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

0,00

9.500.000,00

2,19%

9.940.000,00

9.940.000,00

Укупно
742000
742151
742152

742153
742251
742253

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742351

Приходи општинских органа управе

742372

Приходи индиректних корисника буџета локалне
самоуправе који се остварују додатним
активностима
Укупно

743000
743324

743351

9.500.000,00

Приходи од продаје добара и услуга

1.500.000,00

1.500.000,00

0,35%

2.500.000,00

2.500.000,00

0,58%

1.500.000,00

1.500.000,00

0,35%

10.000.000,00

10.000.000,00

2,31%

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

27.740.000,00

4,04%

2.500.000,00

2.500.000,00

0,58%

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

3.500.000,00

0,81%

300.000,00
17.500.000,00

10.240.000,00

Новчане казне
Приходи од новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку
Укупно

3.500.000,00
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744000
744151

744251

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине
Укупно

745000

20.000.000,00

Остали приходи у корист нивоа општина

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист
нивоа општине
Укупно

771000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

20.000.000,00

37.368.000,00

57.368.000,00

4,62%

1.500.000,00

4.900.000,00

6.400.000,00

0,35%

100.000,00

0,02%

4.900.000,00

6.500.000,00

0,37%

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

447.950,00

447.950,00

447.950,00

447.950,00

100.000,00
1.600.000,00

Приход из буџета Републике
Приход из буџета Републике
Укупно

820000
821121

Примања од продаје залиха
Примања од продаје робних резерви
Укупно

920000
921951

4,62%

30.000.000,00

Укупно
791111

27.368.000,00

Мешовити и неодређени приходи

745151

790000

7.368.000,00

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа општина
Укупно
Укупни приходи

5.334.822,00

5.334.822,00

1,23%

5.334.822,00

0,00

5.334.822,00

1,23%

433.087.946,00

67.455.950,00

500.543.896,00

100,00%

5.2. Расходи буџета општине по наменама
Завршни рачун буџета општине Александровац
Извршење расхода за период од 01.01. до 31.12.2009. године
План за 2009. годину

Економска
класификација

410000

Врста расхода

Средства из
буџета за
2009. годину
(извор
финансирања
01)

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и 08)

Извршење

Укупна
средства

Средства из
буџета за
2009. годину
(извор
финансирања
01)

Укупна
средства

%
структура
у буџету

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

412

76.212.238,41

2.205.000,00

78.417.238,41

75.637.511,77

Социјални доприноси на
терет послодавца

413

13.620.051,06

391.500,00

14.011.551,06

Накнаде у натури

414

Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене

172.000,00

750.000,00

922.000,00

3.050.913,60

300.000,00

825.000,00

80.000,00

415

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и
08)

617.917,42

76.255.429,19

26,19%

13.520.833,50

123.725,41

13.644.558,91

4,68%

156.108,00

1.001.018,00

1.157.126,00

0,05%

3.350.913,60

2.379.794,08

278.144,04

2.657.938,12

0,82%

905.000,00

676.770,17

4.260,00

681.030,17

0,23%
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416

Награде запосленима и
остали посебни расходи
Укупно

420000

4.586.082,00

280.000,00

4.866.082,00

4.107.591,00

28.845,50

4.136.436,50

1,42%

98.466.285,07

4.006.500,00

102.472.785,07

96.478.608,52

2.053.910,37

98.532.518,89

33,41%

19.658.257,23

1.055.000,00

20.713.257,23

15.686.750,99

2.952.058,75

18.638.809,74

5,43%

1.652.506,50

750.000,00

2.402.506,50

1.294.583,65

76.709,00

1.371.292,65

0,45%

Коришћење услуга и
роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

10.707.046,04

1.312.000,00

12.019.046,04

7.998.817,60

695.166,69

8.693.984,29

2,77%

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и
одржавање

92.373.742,00

32.020.000,00

124.393.742,00

73.508.129,33

4.660.546,28

78.168.675,61

25,46%

2.456.000,00

1.091.000,00

3.547.000,00

1.224.327,11

430.098,94

1.654.426,05

0,42%

6.025.053,00

6.225.000,00

12.250.053,00

4.746.476,82

3.077.348,52

7.823.825,34

1,64%

132.872.604,77

42.453.000,00

175.325.604,77

104.459.085,50

11.891.928,18

116.351.013,68

36,17%

0,00

420.000,00

420.000,00

0,00

91.104,52

91.104,52

0,00%

0,00

420.000,00

420.000,00

0,00

91.104,52

91.104,52

0,00%

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

2.638.612,15

0,00

2.638.612,15

0,91%

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00%

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

2.638.612,15

1.800,00

2.640.412,15

0,91%

28.150.000,00

26.000.000,00

54.150.000,00

13.427.092,75

0,00

13.427.092,75

4,65%

28.150.000,00

26.000.000,00

54.150.000,00

13.427.092,75

0,00

13.427.092,75

4,65%

60.510.059,90

21.300.000,00

81.810.059,90

43.537.943,77

0,00

43.537.943,77

15,08%

60.510.059,90

21.300.000,00

81.810.059,90

43.537.943,77

0,00

43.537.943,77

15,08%

8.533.000,00

0,00

8.533.000,00

5.728.371,92

334.770,00

6.063.141,92

1,98%

8.533.000,00

0,00

8.533.000,00

5.728.371,92

334.770,00

6.063.141,92

1,98%

26.150.070,00

24.060.000,00

50.210.070,00

15.904.998,66

0,00

15.904.998,66

5,51%

236.456,62

150.000,00

386.456,62

88.018,12

32.918,50

120.936,62

0,03%

2.108.177,60

0,00

2.108.177,60

1.957.763,33

0,00

1.957.763,33

0,68%

28.494.704,22

24.210.000,00

52.704.704,22

17.950.780,11

32.918,50

17.983.698,61

6,22%

3.328.040,04

0,00

3.328.040,04

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.328.040,04

0,00

3.328.040,04

0,00

0,00

0,00

0,00%

426

Материјал
Укупно

430000
431

Амортизација и
употреба средстава за
рад
Амортизација
некретнина и опреме
Укупно

440000

Отплата камата и
пратећи трошкови
задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови
задуживања
Укупно

450000
451

Субвенције
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Укупно

460000
463

Донације, дотације и
трансфери
Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно

470000
472

Социјално осигурање и
социјална заштита
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Укупно

480000
481
482
483

Остали расходи
Донације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Укупно

499000
499

Средства резерве
Средства резерве
Укупно

510000
511
512
513
515

Основна средства
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и
опрема
Нематеријална имовина
Укупно

610000

447.918,00

4.500.000,00

4.947.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.267.000,00

2.150.000,00

4.417.000,00

1.311.614,78

5.047,50

1.316.662,28

0,45%

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

191.000,00

0,00

191.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.960.918,00

6.650.000,00

9.610.918,00

1.311.614,78

5.047,50

1.316.662,28

0,45%

Отплата главнице
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611

Отплата главнице
домаћим кредиторима
Укупно
Укупни расходи

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

3.231.156,93

0,00

3.231.156,93

1,12%

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

3.231.156,93

0,00

3.231.156,93

1,12%

371.015.612,00

125.039.500,00

496.055.112,00

288.763.266,43

14.411.479,07

303.174.745,50

100,00%

Одлука о буџету општине Александровац за 2010 годину

Економска
класификација

План расхода за 2010. годину

410000

План за 2010. годину

Врста расхода

Средства из
буџета за
2010. годину
(извор
финансирања
01)

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и
08)

Ребаланс за 2010. годину

Укупна
средства

Средства из
буџета за
2010. годину
(извор
финансирања
01)

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и
08)

Укупна
средства

%
структура
у буџету

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

412

76.694.000,00

1.170.000,00

77.864.000,00

76.694.000,00

13.035.000,00

89.729.000,00

20,07%

Социјални доприноси на
терет послодавца

413

13.705.000,00

204.500,00

13.909.500,00

13.705.000,00

2.695.000,00

16.400.000,00

3,59%

Накнаде у натури

414

Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

226.000,00

800.000,00

1.026.000,00

200.000,00

800.000,00

1.000.000,00

0,05%

1.832.000,00

400.000,00

2.232.000,00

1.572.000,00

400.000,00

1.972.000,00

0,41%

822.300,00

80.000,00

902.300,00

872.300,00

80.000,00

952.300,00

0,23%

4.295.000,00

300.000,00

4.595.000,00

4.470.000,00

300.000,00

4.770.000,00

1,17%

97.574.300,00

2.954.500,00

100.528.800,00

97.513.300,00

17.310.000,00

114.823.300,00

25,52%

415
416

Укупно
420000

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

20.042.000,00

1.530.000,00

21.572.000,00

21.352.000,00

1.540.000,00

22.892.000,00

5,59%

Трошкови путовања

423

1.717.400,00

300.000,00

2.017.400,00

1.934.400,00

310.000,00

2.244.400,00

0,51%

Услуге по уговору

424

6.599.000,00

970.000,00

7.569.000,00

6.614.000,00

860.000,00

7.474.000,00

1,73%

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и
одржавање

95.828.076,00

30.900.000,00

126.728.076,00

97.719.353,00

32.331.648,00

130.051.001,00

25,57%

426

2.156.000,00

741.000,00

2.897.000,00

2.006.000,00

591.000,00

2.597.000,00

0,52%

6.253.000,00

6.635.000,00

12.888.000,00

8.017.223,00

6.690.000,00

14.707.223,00

2,10%

132.595.476,00

41.076.000,00

173.671.476,00

137.642.976,00

42.322.648,00

179.965.624,00

36,02%

6.850.000,00

0,00

6.850.000,00

4.272.000,00

0,00

4.272.000,00

1,12%

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,03%

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

4.372.000,00

0,00

4.372.000,00

1,14%

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

6,05%

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

6,05%

Трансфери осталим нивоима
власти

67.721.811,00

0,00

67.721.811,00

67.771.811,00

0,00

67.771.811,00

17,74%

Укупно

67.721.811,00

0,00

67.721.811,00

67.771.811,00

0,00

67.771.811,00

17,74%

Материјал
Укупно

440000

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови
задуживања
Укупно

450000
451

Субвенције
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Укупно

460000
463

470000

Донације, дотације и
трансфери

Социјално осигурање и
социјална заштита
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472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Укупно

480000

Дотације невладиним
организацијама

482

Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Укупно

499000
499

9.367.156,00

8.917.156,00

200.000,00

9.117.156,00

2,33%

9.167.156,00

200.000,00

9.367.156,00

8.917.156,00

200.000,00

9.117.156,00

2,33%

22.210.000,00

0,00

22.210.000,00

22.210.000,00

0,00

22.210.000,00

5,81%

270.000,00

150.000,00

420.000,00

1.336.500,00

150.000,00

1.486.500,00

0,35%

100.000,00

0,00

100.000,00

172.198,79

14.000,00

186.198,79

0,05%

22.580.000,00

150.000,00

22.730.000,00

23.718.698,79

164.000,00

23.882.698,79

6,21%

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,31%

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,31%

Средства резерве
Средства резерве
Укупно

510000

200.000,00

Остали расходи

481

483

9.167.156,00

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

1.403.500,00

0,00

1.403.500,00

1.227.801,21

0,00

1.227.801,21

0,32%

Машине и опрема

513

3.525.000,00

0,00

3.525.000,00

1.830.000,00

0,00

1.830.000,00

0,48%

Остале некретнине и опрема

515

58.500,00

0,00

58.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Нематеријална имовина

300.000,00

0,00

300.000,00

362.000,00

9.000,00

371.000,00

0,09%

5.287.000,00

0,00

5.287.000,00

3.419.801,21

9.000,00

3.428.801,21

0,89%

Укупно
610000
611

Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
кредиторима

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

2,79%

Укупно

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

2,79%

Укупни расходи

381.525.743,00

44.380.500,00

425.906.243,00

382.105.743,00

60.005.648,00

442.111.391,00

100,00%

Одлуком о буџету општине Александровац за 2011 годину ,расходи и издаци буџета општине
Александровац за 2011. годину, планирају се у укупном износу од 500.543.896,00 динара, и то:
I Средства из буџета у укупном износу од 433.087.946,00 динара:
1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 417.387.946,00 динара и
2. Издаци за отплату главнице: 15.700.000,00 динара
II Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 67.455.950,00
динара.
Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 433.087.946,00 динара и расходи и издаци из
средстава из сопствених активности буџетских корисника у износу од 67.455.950,00 динара, по основним
наменама утврђују се у следећим износима:
План расхода за 2011. годину
План за 2011. годину
Економска
класификација

410000
411
412

Врста расхода

Средства
из буџета
за 2011. годину
(извор
финансирања
01)

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и 08)

Укупна
средства

%
структура
у буџету

Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

84.408.010,00

9.678.538,22

94.086.548,22

19,49%

15.083.542,00

1.711.461,78

16.795.003,78

3,48%
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413

Накнаде у натури

414

200.000,00

1.500.000,00

1.700.000,00

0,05%

Социјална давања запосленима

415

1.867.000,00

2.000.000,00

3.867.000,00

0,43%

Накнаде трошкова за запослене

928.420,00

20.000,00

948.420,00

0,21%

5.050.000,00

200.000,00

5.250.000,00

1,17%

107.536.972,00

15.110.000,00

122.646.972,00

24,83%

416

Награде запосленима и остали посебни расходи
Укупно

420000

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

23.702.000,00

1.657.000,00

25.359.000,00

5,47%

Трошкови путовања

423

1.894.400,00

270.000,00

2.164.400,00

0,44%

Услуге по уговору

424

7.690.000,00

912.000,00

8.602.000,00

1,78%

Специјализоване услуге

425

126.027.653,00

40.520.000,00

166.547.653,00

29,10%

Текуће поправке и одржавање

426

1.811.963,00

947.000,00

2.758.963,00

0,42%

Материјал

7.918.000,00

6.072.000,00

13.990.000,00

1,83%

169.044.016,00

50.378.000,00

219.422.016,00

39,03%

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,15%

100.000,00

0,00

100.000,00

0,02%

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1,18%

27.781.000,00

0,00

27.781.000,00

6,41%

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,15%

32.781.000,00

0,00

32.781.000,00

7,57%

58.116.458,00

447.950,00

58.564.408,00

13,42%

58.116.458,00

447.950,00

58.564.408,00

13,42%

10.550.000,00

300.000,00

10.850.000,00

2,44%

10.550.000,00

300.000,00

10.850.000,00

2,44%

22.296.000,00

0,00

22.296.000,00

5,15%

1.371.500,00

170.000,00

1.541.500,00

0,32%

50.000,00

0,00

50.000,00

0,01%

500.000,00

0,00

500.000,00

0,12%

24.217.500,00

170.000,00

24.387.500,00

5,59%

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1,39%

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1,39%

Укупно
440000

Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

450000

Субвенције

Укупно
451
454

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенције предузећима
Укупно

460000
463

Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно

470000
472

Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно

480000

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада штете настале услед елементарних
непогода
Укупно

499000
499

Средства резерве
Средства резерве
Укупно

510000

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина
Укупно

610000

800.000,00

500.000,00

1.300.000,00

0,18%

2.830.000,00

550.000,00

3.380.000,00

0,65%

50.000,00

0,00

50.000,00

0,01%

362.000,00

0,00

362.000,00

0,08%

4.042.000,00

1.050.000,00

5.092.000,00

0,93%

Отплата главнице
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611

Отплата главнице домаћим кредиторима

15.700.000,00

0,00

15.700.000,00

3,63%

Укупно

15.700.000,00

0,00

15.700.000,00

3,63%

Укупни расходи

433.087.946,00

67.455.950,00

500.543.896,00

100,00%

5.3. Расходи буџета општине за 2011 годину по корисницима
Средства буџета у укупном износу од 433.087.946,00 динара и средства од прихода из сопствених
активности буџетских корисника у укупном износу од 67.455.950,00 динара, распоређују се по корисницима и
наменама, и то:
План расхода по буџетским корисницима за 2011. годину
Корисник

Глава

функција

1

110

економска класификација

Раздео
I

План за 2011. годину

Средства из
буџета за
2011. годину
(извор
финансирања
01)

Врста расхода

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

416

Награде запосленима и остали посебни расходи
(одборнички додатак)

422

Трошкови путовања

423
426

130

1.065.972,00

0,25%

190.807,00

190.807,00

0,04%

3.000.000,00

3.000.000,00

0,69%

130.000,00

130.000,00

0,03%

Услуге по уговору

650.000,00

650.000,00

0,15%

Материјал

600.000,00

600.000,00

0,14%

Дотације невладиним организацијама (средства
за политичке странке)

300.000,00

300.000,00

0,07%

5.936.779,00

5.936.779,00

1,37%

600.000,00

600.000,00

0,14%

600.000,00

600.000,00

0,14%

Опште услуге
424

Специјализоване услуге
Укупно за функцију 130

473

Туризам
424

2

%
структура
у буџету

1.065.972,00

Укупно за функцију 110

1.2

Укупна
средства

Скупштина општине

481

1.1

Сопствена
средства
корисника
(извори
финансирања
04, 06, 07 и 08)

160

Специјализоване услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

0,92%

Укупно за функцију 473

4.000.000,00

4.000.000,00

0,92%

Укупно глава 1

10.536.779,00

10.536.779,00

2,43%

348.871,00

348.871,00

0,08%

63.658,00

63.658,00

0,01%

21.120,00

21.120,00

0,00

Опште јавне услуге
Месна заједница Александровац
411
412
415

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Укупно

160

433.649,00

0,00

433.649,00

0,10%

Месне заједнице
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A1 - средства за редовне рачуне Месних
463
заједница
Ова апропријација користиће се за изградњу објеката и
инфраструктуре који нису предвиђени планом јавних
предузећа и установа.

1

110

412
416

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

3,23%

Укупно за функцију 160

14.433.649,00

0,00

14.433.649,00

3,33%

Укупно глава 2

14.433.649,00

0,00

14.433.649,00

3,33%

24.970.428,00

0,00

24.970.428,00

5,77%

4.180.882,00

4.180.882,00

0,97%

749.588,00

749.588,00

0,17%

2.000.000,00

2.000.000,00

0,46%

329.000,00

329.000,00

0,08%

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде запосленима и остали посебни
расходи (накнаде комисијама и члановима
већа)

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

2.500.000,00

2.500.000,00

0,58%

Специјализоване услуге

4.500.000,00

4.500.000,00

1,04%

10.000.000,00

10.000.000,00

2,31%

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

484

Накнада штете настале услед елементарних
непогода

499

500.000,00

500.000,00

Средства резерве

499111

6.000.000,00

6.000.000,00

1,39%

Стална резерва

499121

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

Текућа резерва

5.000.000,00

5.000.000,00

1,15%

700.000,00

700.000,00

0,16%

511

1.1

Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 110

31.459.470,00

0,00

31.459.470,00

7,26%

Укупно глава 1

31.459.470,00

0,00

31.459.470,00

7,26%

6.000.000,00

6.000.000,00

1,39%

2.536.000,00

2.536.000,00

0,59%

8.536.000,00

1,97%

2.000.000,00

0,46%

2.000.000,00

0,46%

11.460.000,00

2,65%

Дотације невладиним организацијама
130

481
481

Дотације удружењима по основу усвојених
програма
Дотације Црвеном крсту Србије (општинској
организацији)
Укупно за функцију 130

840

481

Дотације верским заједницама
Укупно за функцију 840

481
810

Дотације спортским омладинским
организацијама (Савез спортова општине
Александровац)

110

8.536.000,00

0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

11.460.000,00

Укупно за функцију 810

11.460.000,00

0,00

11.460.000,00

2,65%

Укупно глава 1.1

21.996.000,00

0,00

21.996.000,00

5,08%

53.455.470,00

0,00

53.455.470,00

12,34%

38.072.811,00

38.072.811,00

8,79%

6.819.404,00

6.819.404,00

1,57%

200.000,00

200.000,00

0,05%

Укупно раздео II
1

3,23%

Извршни органи општине
411

III

14.000.000,00

Укупно

Укупно раздео I
II

14.000.000,00

Општинска управа
411
412
413

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
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414

Социјална давања запосленима

415

600.000,00

600.000,00

0,14%

Накнаде трошкова за запослене

416

650.000,00

650.000,00

0,15%

Награде запосленима и остали посебни
расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

50.000,00

50.000,00

0,01%

4.300.000,00

4.300.000,00

0,99%

800.000,00

800.000,00

0,18%

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

530.000,00

530.000,00

0,12%

Текуће поправке и одржавање

426

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

Материјал

482

4.300.000,00

4.300.000,00

0,99%

Порези, обавезне таксе

483

1.146.500,00

1.146.500,00

0,26%

Новчане казне и пенали

512

50.000,00

50.000,00

0,01%

Машине и опрема

515

2.300.000,00

2.300.000,00

0,53%

Нематеријална имовина

250.000,00

250.000,00

0,06%

62.068.715,00

14,33%

1.800.000,00

0,42%

5.000.000,00

1,15%

15.700.000,00

3,63%

22.500.000,00

5,20%

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

1.000.000,00

1.000.000,00

0,23%

85.568.715,00

19,76%

1.733.000,00

0,40%

1.733.000,00

0,40%

17.548.000,00

4,05%

Укупно за функцију 110

421

Трошкови платног промета

441

Отплата домаћих камата

611

1.800.000,00
5.000.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 112

130

15.700.000,00

22.500.000,00

0,00

Опште услуге
424

Канцеларија за младе и предузетништво
Укупно за функцију 130
Укупно глава 1

85.568.715,00

0,00

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.1

490

451

ЈП Пословни Центар Александровац
Укупно за функцију 490

630

451

ЈКСП Александровац

1.733.000,00
1.733.000,00

0,00

17.548.000,00

Укупно за функцију 630
Укупно глава 1.1

17.548.000,00

0,00

17.548.000,00

4,05%

19.281.000,00

0,00

19.281.000,00

4,45%

Субвенције за запошљавање и
самозапошљавање

1.2
О50

454

O70

О70

Субвенције за запошљавање и
самозапошљавање

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,15%

Укупно за функцију 050

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,15%

Укупно глава 1.2

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1,15%

500.000,00

500.000,00

0,12%

5.200.000,00

5.200.000,00

1,20%

Социјална заштита
472

463

Помоћ избеглим и интерно расељеним
лицима и друге хуманитарне помоћи
Центар за социјални рад
Укупно за функцију 070
Укупно глава 1.3

1.4

0,00

Финансијски и фискални послови и
услуге

112

1.3

62.068.715,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

1,32%

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

1,32%

Трансфери осталим нивоима власти
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Информатор о раду органа општине Александровац
1.4.1

760

463

Дом здравља Др. Добривоје Гер Поповић
Укупно за функцију 760

1.4.2

912

1.4.2.1

912

1.4.2.2

912

6.000.000,00

1,39%

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1,39%

12.527.000,00

0,00

12.527.000,00

2,89%

Основно образовање
463

ОШ ''Аца Алексић''

415

Накнаде трошкова за запослене (превоз
радника)

1.235.000,00

1.235.000,00

0,29%

421

Стални трошкови

4.922.000,00

4.922.000,00

1,14%

422

Трошкови путовања (превоз ученика)

2.400.000,00

2.400.000,00

0,55%

423

Услуге по уговору

620.000,00

620.000,00

0,14%

424

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

0,03%

425

Текуће поправке и одржавање

2.500.000,00

2.500.000,00

0,58%

426

Материјал

700.000,00

700.000,00

0,16%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00

0,00%

463
414

ОШ ''Иво Лола Рибар''
Социјална давања запосленима

12.889.458,00

2,98%

250.000,00

250.000,00

0,06%

415

Накнаде трошкова за запослене (превоз
радника)

1.254.458,00

1.254.458,00

0,29%

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

200.000,00

200.000,00

0,05%

421

Стални трошкови

4.045.000,00

4.045.000,00

0,93%

422

Трошкови путовања (превоз ученика)

2.500.000,00

2.500.000,00

0,58%

423

Услуге по уговору

665.000,00

665.000,00

0,15%

424

Специјализоване услуге

325.000,00

325.000,00

0,08%

425

Текуће поправке и одржавање

3.000.000,00

3.000.000,00

0,69%

426

Материјал

545.000,00

545.000,00

0,13%

482

Порези, обавезне таксе

105.000,00

105.000,00

0,02%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00

0,00%

Укупно за функцију 912
1.4.3

6.000.000,00

920

12.889.458,00

0,00

25.416.458,00

0,00

25.416.458,00

5,87%

7.500.000,00

447.950,00

7.947.950,00

1,73%

254.000,00

254.000,00

0,06%

546.000,00

546.000,00

0,13%

4.667.000,00

4.667.000,00

1,08%

186.000,00

186.000,00

0,04%

580.000,00

580.000,00

0,13%

Средње образовање

463
414

Средња школа ''Свети Трифун''
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене (превоз
радника)

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

514

Култивисана имовина
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947.000,00

997.000,00

0,22%

320.000,00

50.000,00

320.000,00

0,07%

0,00

0,00

0,00%

260.000,00

260.000,00

137.950,00

137.950,00
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Информатор о раду органа општине Александровац
Укупно за функцију 920
Укупно глава 1.4
Укупно глава 1 до 1.4
2

820

Култура

2.1

820

Дом културе
411
412

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

7.947.950,00

1,73%

447.950,00

39.364.408,00

8,99%

154.466.173,00

447.950,00

154.914.123,00

35,67%

5.797.611,00

424.088,22

6.221.699,22

1,34%

1.038.983,00

75.911,78

1.114.894,78

0,24%

100.000,00

0,02%

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

200.000,00

Текуће поправке и одржавање

426

100.000,00

Материјал

482

600.000,00

Порези, обавезне таксе

483

110.000,00

Новчане казне и пенали

512

0,00

Машине и опрема

820

100.000,00
150.000,00

20.000,00

170.000,00

0,03%

2.500.000,00

515.000,00

3.015.000,00

0,58%

100.000,00

100.000,00

200.000,00

0,02%

2.200.000,00

330.000,00

2.530.000,00

0,51%

200.000,00

0,05%

200.000,00

300.000,00

0,02%

215.000,00

815.000,00

0,14%

70.000,00

180.000,00

0,03%

0,00

0,00%

200.000,00

50.000,00

250.000,00

0,05%

13.096.594,00

2.000.000,00

15.096.594,00

3,02%

3.554.022,00

3.554.022,00

0,82%

637.380,00

637.380,00

0,15%

385.000,00

385.000,00

0,09%

Народна библиотека
411
412
414
421

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови

640.000,00

0,14%

70.000,00

70.000,00

0,02%

300.000,00

300.000,00

0,07%

30.000,00

30.000,00

0,01%

Текуће поправке и одржавање

200.000,00

200.000,00

0,05%

Материјал

480.000,00

560.000,00

0,11%

50.000,00

50.000,00

0,01%

10.000,00

10.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

80.000,00

80.000,00

0,02%

6.516.402,00

1,48%

2.195.713,00

2.195.713,00

0,51%

394.243,00

394.243,00

0,09%

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425
426
472

620.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

482

Порези, обавезне таксе

483

Новчане казне и пенали

512

Машине и опрема
Укупно

2.3

447.950,00

414

Укупно
2.2

7.500.000,00
38.916.458,00

820

6.416.402,00

20.000,00

80.000,00

100.000,00

Завичајни музеј Жупе
411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

421

Стални трошкови

422

50.000,00

50.000,00

0,01%

200.000,00

200.000,00

0,05%

Трошкови путовања

423

80.000,00

80.000,00

0,02%

Услуге по уговору

424

90.000,00

90.000,00

0,02%

Специјализоване услуге

425

100.000,00

0,00%

Текуће поправке и одржавање

180.000,00

0,04%
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100.000,00
180.000,00
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Информатор о раду органа општине Александровац
426

Материјал

483

Новчане казне и пенали

511

Зграде и грађевински објекти

512
513

275.000,00

275.000,00

0,06%

0,00

0,00%

100.000,00

100.000,00

0,02%

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

0,01%

Остале некретнине и опрема

50.000,00

50.000,00

0,01%

3.764.956,00

0,85%

2.197.695,00

2.197.695,00

0,51%

Укупно
2.4

820

100.000,00

Музеј винарства и виноградарства
411
412

3

3.664.956,00

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

414

394.598,00

394.598,00

0,09%

Социјална давања запосленима

415

22.000,00

22.000,00

0,01%

Накнаде трошкова за запослене

421

37.300,00

Стални трошкови

422

82.000,00

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

483

133.000,00

Новчане казне и пенали

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

911

37.300,00

0,01%

22.000,00

104.000,00

0,02%

105.400,00

20.000,00

125.400,00

0,02%

200.000,00

132.000,00

332.000,00

0,05%

19.000,00

320.000,00

339.000,00

0,00%

211.963,00

47.000,00

258.963,00

0,05%

27.000,00

160.000,00

0,03%

0,00

0,00

0,00%

150.000,00

150.000,00

0,03%

112.000,00

0,03%

Укупно

3.664.956,00

112.000,00
568.000,00

4.232.956,00

0,85%

Укупно за функцију 820

26.842.908,00

2.768.000,00

29.610.908,00

6,20%

Укупно глава 2

26.842.908,00

2.768.000,00

29.610.908,00

6,20%

22.197.124,00

9.000.000,00

31.197.124,00

5,13%

3.936.162,00

1.590.000,00

5.526.162,00

0,91%

1.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.600.000,00

0,14%

200.000,00

200.000,00

0,00%

2.400.000,00

1.100.000,00

3.500.000,00

0,55%

200.000,00

150.000,00

350.000,00

0,05%

Предшколско образовање

911

ДУ ''Наша радост''
411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

450.000,00

450.000,00

Специјализоване услуге

425

400.000,00

400.000,00

Текуће поправке и одржавање

700.000,00

700.000,00

5.750.000,00

6.750.000,00

300.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00%

500.000,00

500.000,00

0,00%

30.333.286,00

24.240.000,00

54.573.286,00

7,00%

30.333.286,00

24.240.000,00

54.573.286,00

7,00%

426

600.000,00

Материјал

1.000.000,00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

482

Порези, обавезне таксе

483

Новчане казне и пенали

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

0,00

Укупно
Укупно за функцију 911
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0,00%

0,00
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Информатор о раду органа општине Александровац
Укупно глава 3
4

620

Развој заједнице

4.1

620

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
411
412

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

7,00%

3.979.090,00

254.450,00

4.233.540,00

0,92%

712.257,00

45.550,00

757.807,00

0,16%

Социјална давања запосленима

415

100.000,00

100.000,00

0,02%

Накнаде трошкова за запослене

421

50.000,00

50.000,00

0,01%

Стални трошкови

422

11.600.000,00

11.600.000,00

2,68%

Трошкови путовања

423

50.000,00

50.000,00

0,01%

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

444

650.000,00

650.000,00

0,15%

151.778.653,00

25,88%

100.000,00

100.000,00

0,02%

430.000,00

430.000,00

0,10%

Пратећи трошкови задуживања

482

100.000,00

100.000,00

0,02%

Порези, обавезне таксе

483

100.000,00

100.000,00

0,02%

Новчане казне и пенали

512

0,00

0,00

0,00%

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

0,01%

112.078.653,00

560

39.700.000,00

130.000.000,00

40.000.000,00

170.000.000,00

30,02%

Укупно за функцију 620

130.000.000,00

40.000.000,00

170.000.000,00

30,02%

Укупно глава 4.1

130.000.000,00

40.000.000,00

170.000.000,00

30,02%

3.000.000,00

3.000.000,00

0,69%

5.000.000,00

5.000.000,00

1,15%

Заштита животне средине
Фонд за заштиту животне средине
424

Специјализоване услуге

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Укупно за функцију 560
Укупно глава 4.2
Укупно глава 4

421

Пољопривреда

421

Регионални друштвено економски
програм развоја 2 (RSEDP2)
451141

Текуће субвенције за пољопривреду
Укупно за функцију 421
Укупно глава 5

6

54.573.286,00

414

560

5

24.240.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

Укупнo

4.2

30.333.286,00

473

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1,85%

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1,85%

138.000.000,00

40.000.000,00

178.000.000,00

31,86%

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,81%

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,81%

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,81%

Туризам

473

Туристичка организација
411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

818.219,00

818.219,00

0,19%

Социјални доприноси на терет послодавца

414

146.462,00

146.462,00

0,03%

Социјална давања запосленима

415

10.000,00

10.000,00

0,00%

Накнаде трошкова за запослене

421

20.000,00

20.000,00

0,00%

Стални трошкови

422

200.000,00

200.000,00

0,05%

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
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425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе
Укупно

0,00%
0,02%

5.000,00

5.000,00

0,00%

0,00

1.519.681,00

0,35%

1.519.681,00

0,00

1.519.681,00

0,35%

1.519.681,00

0,00

1.519.681,00

0,35%

354.662.048,00

67.455.950,00

422.117.998,00

81,89%

433.087.946,00

67.455.950,00

500.543.896,00

100,00%

Укупно глава 6

Укупно раздео I - III

20.000,00
100.000,00

1.519.681,00

Укупно за функцију 473

Укупно раздео III

20.000,00
100.000,00

6. ПЛАТЕ И ЗАРАДЕ
Правни оквир за исплату плата у органима општине ,уређен је Законом о платама у државним
органима и јавним службама (Сл.гласник РС '' 34/01) и Уредбом Владе Републике Србије о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих,постављених лица и зпослених у државним органима-пречишћени
текст (''Сл.гласник РС '' број 44/08)
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органе општине
Александровац и запослених у општинској управи општине Александровац и накнаду за рад у скупштини
општине и општинском већу , за лица која нису на сталном раду , одређене су Одлуком о коефицијентима за
обрачуни исплату зарада коју је донела скупштина општине Александровац 29.августа 2008 године ,
објављена у Службеном листу општине Александровац број 8/08. Коефицијенти по основу стимулативног
додатка су у 2009 години , решењем начелника општинске управе умањени су , ради усклађивања са
дозвољеном масом средстава за исплату плата . Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада
Републике Србије посебним закључком
На сталном раду у органима општине, укупно је 77 лица: 3 изабрана , 4 постављена и 70
запослених лица чије се зараде исплаћују преко Општинске управе . 3 лица су у радном односу на
одређено време ради замене лица привремено спречених да раде (боловања преко 30 дана и породиљско
боловање)
Накнаду за рад у органима општине остварује 10 изабраних и 2 постављена лица , која нису на
сталном раду.
.
Плате и зараде запослених у органима општине Александровац у 2010 години су замрзнуте на
основу Закона о буџету Републике Србије за 2010 годину.
Преглед висине плата без минулог рада (основица х коефицијенат)
1. Изабраних лица :
Председник општине Александровац
Заменик председника општине
Члан Општинског већа на сталном раду

91.757,54 динара,
73.442,48 динара,
38.261,17 динара,

2. Постављених лица
Начелник општинске управе
Помоћник председника општине
Општински јавни правобранилац

55.378,00 динара,
48.329,89 динара,
48.329,89 динара

2. Запослених у општинској управи према звању и степену стручне спреме
руководилав унутр.орг.јединице ,7 степен стручне спреме
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инспектор ,
самостални стручни сарадник,
самостални стручни сарадник,
инспектор,
виши сарадник,
виши референт ,
запослени,

7 степен стручне спреме
7 степен стручне спреме
7 степен стручне спреме
6 степен стручне спреме
6 степен стручне спреме
4 степен стручне спреме
1 степен стручне спреме

32.718,13 динара
30.836,85 динара
28.464,77 динара
26.919,75 динара
23.411,64 динара
20.903,25 динара
15.123,05 динара

Висина накнада за изабрана и постављена лица која нису на сталном раду :
-Председник Скупштине општине
-секретар скупштине општине
-Заменик председника Скупштине општине
-Чланове Општинског већа
-помоћник председника општине

26.178,70 динара,
21.346,00 динара
16.110,00 динара,
11.478,35 динара,
16.351,96 динара

7. СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ
Финансијска средства за рад органа општине Александровац и општинске управе обезбеђују
се из буџета општине.

7.1 Средства рада 31.12.2009 године
Конто

Назив средства

011125

Остале пословне зграде

011133

Гараже и слично

011211

Набавна вредност

Укупан отпис

Тренутна вредност

23.297.430,20

4.697.782,11

18.599.649,00

148.995,41

49.725,43

99.269,98

Опрема за копнени саобраћај

9.287.865,60

9.187.882,01

99.983,59

011221

Канцеларијска опрема

7.029.716,70

6.524.521,17

505.195,53

011222

Рачинарска опрема

3.070.666,05

1.762.657,41

1.308.008,60

011223

Комуникациона опрема

830.506,64

645.077,47

185.429,17

011224

Електронска и фотографска опрема

62.205,00

16.267,36

45.937,64

014112

Грађевинско земљиште

258.130,01

20.653,50

237.476,51

43.985.520,00

22.904.570,00

21.080.950,00

УКУПНО:

7.2 Возила
Органи општине за службене потребе користе 3 возила и то:
-HJUNDAI SONATA 2.0 D, набављено октобра 2005 године на лизинг са роком отплате од 60 мес,
-Застава Корал Ин-0.1 ,набављено јуна 2005 године наменским средствима Министарства за
пољопривреду,шумарство и водопривреду
-Лада нива, набављена 2002 године.
7. 3 Информатичка опрема
Општинска управа је опремљена информатичком опремом и то:

ажуриран децембар 2010

34

Информатор о раду органа општине Александровац
- 3 сервера, један за Оделење за јавне приходе (локалну пореску администрацију ), 2 мрежна
сервера од којих је један набављен 2009 године за износ од 531.129,80 динара , због дотрајалости и
недовољног капацитета постојећег.
- 33 радне станице (рачунари са припадајућом опремом ) ,
- 3 Лап топ рачунара (председник општине, начелник општинске управе и систем администратор),
-15 штампача
-1 матрични штампач (за Локалну пореску администрацију)
Месне канцеларије нису опремљене информатичком опремом .
7.4. Апликативни софтвери
Општинска управа је у раду у 2010 години користила 9 рачунарских програма и то:
-финова –за послове буџета и финансијског пословања- Итинерис- ,
-Опис- канцеларијско пословање- РЦУБ Београд
-Грађевинске дозволе - Мануфактура ДОО Суботица
-матичне књиге,само у седишту општине-РЦУБ Београд
-бирачки спискови- општинска управа
-дечије додатке -Министарства рада и социјалне политике ,
-инвалидско борачку заштиту -Министарства рада и социјалне политике
-ИС ЛПА –локална пореска администрација- институт Михајло Пупин Београд
-ИНГ-Про -пакет прописа
-програм за финансијско пословање месних заједница,
8. ПОДАЦИ О ЈАНИМ НАБАВКАМА
Набавка добара услуга и радова врши на основу Закону о јавним набавкама (''Службени гласник РС
бр.116/2008) и Правилника о јавним набавкама мале вредности (''Сл.гласник РС'' број 50 /2009)
Јавна набавка мале вредности у 2010 години години спроводи се за набавку добара ,услуга или
радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу од 290.000,00 до 2.900.000,00 динара, путем
наруџбенице сходно члану 15 Правилника о јавним набавкама мале вредности ( до износа :290.000,00
увећаног за 20 %) а осталих добара, услуга и радова чија је вредност испод износа од 290.000,00 набавка се
врши на основу информација о ценама добара услуга и радова...
Службеник задужен за спровођење поступка јавних набавки :
Драгица Спасојевић , телефон 037 3552082 mail адреса: soaleker@ptt.rs
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. Г0ДИНУ
Извор
Редни

Предмет

Процењена

Врста

време

Конто

број

набавке

вредност

поступка

реализације

(планска година)

Износ на

финансир

конту

аања

(планска година)

(планска
година)

УКУПНО
ДОБРА
1.

Канцеларијски материјал:
1. папир за штампање и копирање А4
2. фасцикле и регистратори

1.150.000

6

фебруар-

426111-

децембар

канцеларијски

2010

материјал

3. рачунске машине и дигитрони
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4.обрасци
5.коверте (беле,жуте,црвене , плаве ,
за личну доставу)
6.оловке и фломастери
7.остали потрошни материјал
1.300.000

Материјал за саобраћај

2.

1.100.000

1.бензин

3

Материјали за угоститељство

600.000

2.пиће

430.000

Опрема за саобраћај

4

1.900.000

6

6

6

фебруар –

426400-

децембар

материјали за

2010

саобраћај

1.100.000

01-буџет

Фебруар-

426820 -

600.000

децембар

материјал за

430.000

01-буџет

2010

угоститељство
1.900.000

01-буџет

600.000

01-буџет

512100 -

Децембар
2010

набавка
аутомобила

УСЛУГЕ
/
РАДОВИ
425210-текуће

Текуће поправке и одржавања опреме
за саобраћај

1.

600.000

6

Фебрур –

поправке и

децембар

одржавања

2010

опреме за
саобраћај

Шифарник за извор финансирања за конкретну набавку:

Шифарник за врсту поступка јавне набавке

01 – Буџет

1. - отворени посрупак

02 - Трансфер између корисника на истом нивоу

2. - рестриктивни посуапк

03 – Социјални доприноси

3. – Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

4. - Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

05

-Донације од иностраних земаља

5. - Конкурс за нацрте

06

-Донације од међународних организација

6. - Поступак јавне набавке мале вредности

07

-Донације од осталих нивоа власти

08

-Донације од неовлашћених организација и појединаца

09

-Примања од продаје нефинансијске имовине

10

-Примања од домаћих задуживања

11

-Примања од иностраних задуживања

12

Примања од отплате додатних кредита и продаје фин. имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14

Неутрошена средства од приватизације из претходних година

15

Неутрошена средства из донација из претходних година

Начелник
Општинске управе
Добрила Вукојевић с.р.
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Jавна набавка добара под редним .бројем 2 :материјала за саобраћај –бензина за 2010 годину није
вршена (дугорочни уговор закључен 2006 истиче 23.11.2010 године,)
Јавна набавка под редним бројем 4 , опреме за саобраћај није спроведена због недостатка
средстава
Набавка добара услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује сходно члану 26
став 2 закона, врши се према потреби у оквиру одобрених апропријација за следеће намене:

Предмет набавке

број

Процењена вредност

а

Редни

Спецификациј

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2010 ГОДИНИ

Укупна

Основ из
Закона

По

за

годинама

изузеће

Оквирно време
покретања
поступка

Економска

Износ на

класификација

конту

Извор
финанси
раања

Набавке

УКУПНО
ДОБРА
1

Енергенти-огревно дрво

2

Канцеларијски материјал

4

3

112.800

Члан 26
ст.2 ЗЈН
Члан 26

50.000

ст.2 ЗЈН

Материјали за угоститељство

170.000

1.храна

140.000

Члан 26

30.000

ст.2 ЗЈН

3.намирнице

421223- дрво

Административна опрема

280.000

1.Рачунари

230.000

Члан 26

2-штампачи

30.000

ст.2 ЗЈН

3.мреже

20.000

Јануар

Јануар

фебруар-

426130-

децембар

биодекорација

Фебруардецембар

426820 материјал за
угоститељство
512220-

Јануар

Март

рачунарска
опрема

112.800

01-буџет

50.000
170.000
140.000
30.000

230.000
30.000

Члан 26
ст.2 ЗЈН

512210канцелариска
опрема

5

Административна опрема

20.000

Члан 26
ст.2 ЗЈН

512230комуникациона
опрема

6

Административна опрема

15.000

Члан 26
ст.2 ЗЈН

512240електронска и
фотографска

15.000

7

Административна опрема

15.000

Члан 26
ст.2 ЗЈН

512250-опрема
за домаћинство
и угоститељство

15.000

250.000

Члан 26
ст.2 ЗЈН и
чл.15 пра

515100-набавка
софтвера,

250.000

Набавка нематеријалне
имовине

01-буџет

20.000

170.000

8

01-буџет

280.000

Администраивна опрема

4

01- буџет

170.000

01-буџет

20.000
01-буџет

01-буџет

01-буџет

01-буџет

УСЛУГЕ

1.

Услуге -Трошкови осигурања

280.000

1.зграда

135.000

Члан 26

2.возила

98.000

ст.2 ЗЈН

3.опреме

______

Фебруар –
Јануар 2010
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4.запослених

47.000

осигурања
запослених

2

Услуге штампања

50.000

Члан 26

јануар

ст.2 ЗЈН

фебруар -

423410-услуге

децембар

штампања,

50.000

01-буџет

40.000

01-буџет

10.000

01-буџет

4234303

Услуге рекламе и пропаганде

40.000

Члан 26

објављивање

ст.2 ЗЈН

тендера и
огласа

4

5

Медијске услуге

Угоститељске услуге

10.000

100.000

423440-медијске

Члан 26

услуге радија и

ст.2 ЗЈН

ттелевизије
423620-

Члан 26

угоститељске

ст.2 ЗЈН

01-буџет
100.000

услуге
424630-геодетке

6

Специјализоване услуге

100.000

услуге

Члан 26

424900 – остале

ст.2 ЗЈН

специјализоване

100.000

01-буџет

услуге
РАДОВИ
Текуће поправке и одржавање
зграда

425100-текуће
100.000

поправке и

1.зидарски радови
1

100.000

одржавања

2.столарски радови

Члан 26

зграда и

3.молерски радови

ст.2 ЗЈН

објеката

01-буџет

4.радови на поду
5.водоводу и канализ.
6.елекртр. инсталацијама
Текуће поправке и одржавања
административне опреме
1.намештаја
2

400.000
200.000

2.рачунарске опреме

5.000

3.опреме за комуникације

5.000

4.опреме за домаћинство

______

5.остале порправке

425222-текуће

400.000

поправке и

20.000

Члан 26

рачунарске

200.000

ст.2 ЗЈН

опреме 425229-

30.000

остале

150.000

20.000

админ.опреме

_
Начелник
Општинске управе
Добрила Вукојевић с.р

У 2010 години спроведено 5 поступака јавних набавки од чега 3 набавке добара : Канцеларисјког
материјала Материјали за угоститељство -.пиће, и Административна опрема –рачунарска опрема и две
набавка услуга: Текуће поправке и одржавања опреме за саобраћај и ревизије завршног рачуна буџета
општине Александровац за 2010 годину.
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10 набавки добара , услуга и радова.за укупан износ на годишњем нивоу испод лимита одређеног за
јавне набавке мале вредности на које се закон не примењује , су такође евидентиране као јавне набавке
мале вредности кроз канцеларијско пословање на класи 404 Управљање имовином.
Информисања јавности о раду општине Александровац , обезбеђује се путем Уговора о пословно
техничкој сарадњи са Региналном РТК из Крушевац на основу уговора закљученог у складу са чланом 7
Закона став 1 тачка 8 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС '' број 116/2008 )
9. ПОСТУПАК ОРГАНА ПО ЗАХТЕВИМА И ЖАЛБАМА
9.1 Подношење захтева
Захтеви за остваривање права грађана и правних лица подносе се на обрасцима које је израдила
општинска управа.Обрасци тренутно нису доступни електронским путем.
Захтеве за остваривање права ,грађани и правна лица могу подносити :
-непосредно предајом овлашћеном раднику у општинском услужном центру у приземљу зграде
општине ,на одштампаном формулару са пуним именом ,презименом и адресом.
-предајом захтева пошти препорученом пошиљком.
Поводом захтева странке , орган одлучује : закључком или решењем
9.2 Подношење жалбе:
Одлука којом се решава о захтеву странке обавезно садржи поуку о правном леку тј податке дали је
жалба допуштена,ако јесте ,назив органа коме се подноси и рок у коме се подноси
Жалба на решење којим се одлучује о правима и обавезама грађана и правних лица из изворног
делокруга општине подносе се Општинском већу.
Жалбе на решења којима се одлучује о правима и обавезама грађана и правних лица , чије
решавање је у првом степену поверено општинским управама ,подносе се надлежним Министарствима .
Жалба се подноси преко органа који је донео решење у првом степену ,ради оцене испуњености
услова из члана 224 Закона о општем управном поступку .
Одлучујући по жалби ,провостепени орган доноси закључак о одбацивању жалбе или изјављену
жалбу са списима предмета ,у року од 8 дана , доставити на решавање надлежном другостепеном органу.

10. ПОДАЦИ О РАДУ ОРГАНА
Скупштина општине Александровац је у 2010 години одржала 6 седница.
У 2010 години до дана ажурирања Информатора ,одржано је 40 седнице Општинског већа.
Послови општинске управе општине Александровац обављају се у седишту општине и у 12 Месних
канцеларија.
Предмети у раду Скупштине општине и Извршних органа општине Председника општине и
Општинског већа као и предмети из надлежности општинске управе , примају се , заводе ,дистрибуирају
обрађивачима и архивирају након решавања ,уз примену Уредбе о канцеларијском пословању у програму
ОпИС у Општинском услужном центру .
Због непостојања техничких могућности и недостајуће ИТ опреме , аутоматска обрада предмета
врши се само у седишту општине .
Општинска управа општине Александровац је до дана ажурирања Инфоратора у 2010 години ,
преко општинског услужног центра (ОУЦ) примила укупно 10967 предемета.
Од укупног броја предмета , управних предмета примљено је 2717 * и вануправних 8245 предмета.
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Табела 1

Извештај о ажурности и ефикасности решавања управних предмета за период
01.012010 – 28.12.2010
Архивирано
Организациона јединица
Пренето
Примљено
2+3
5:4 %
Нерешено
1
2
3
4
5
6
7
I-01
Оделење за општу
96
1541
1637
1338
81,73
299
управу и јавне службе
I- 01-2
Служба председника
1
0
1
0
0
1
општине
I- 02
Оделење за јавне
60
197
257
14
5,45
243
приходе
I-03
Оделење за буџет и
36
7
43
13
30,23
30
финансије
I-04
Оделење за развој и
42
500
542
458
84,5
84
инфраструктуру
I-05
Оделење за
94
472
566
310
54,77
256
инспекцијске послове
I
УКУПНО
329
2717
3046
2133
70,03
913

II step
8
0

7:4 %
9
18,27

0

100

0

94,55

0

69,77

0

15,5

0

45,23

0

29,97

Напомена: Програм ОпИС , као решен предмет приказује архивиране предмете а не и обрађене и
најављене за архивирање., те се очекује промена података датих у табели закључно са 31.12.2010 године.
Поред предмета који се заводе у Општинском услужном центру у програму ОпИС , Општинска
управа је у 2010 години до ажурирања Информатора је обављала послове обраде захтева и предмета преко
месних канцеларија и то на следећим пословима:
-пословима воћења матичних књига:
ИЗВЕШТАЈ
о броју извршених уписа у матичне књиге и броју издатих јавних исправа из матичних књига
(за период од 01.07. до 30.09.2010. године)

Ред.
бр.
1
1.
2.

Матично подручје

Број уписа у матичне
књиге

Број издатих извода и уверења из
матичних књига –домаћи образац

Број издатих извода и
уверења из матичних књига
-инострани образац

МКР

МКВ

МКУ

Извод
из МКР

Извод
из МКВ

Извод
из МКУ

Уверења

Извод
из МКР

Извод
из МКВ

Извод
из МКУ

2
ВАН СЕДИШТА

3
18

4
13

5
47

6
812

7
308

8
91

9
69

10
21

11
12

12
2

АЛЕКСАНДРОВАЦ
УКУПНО

19
37

33
46

26
73

731
1543

256
564

46
137

8
77

30
51

16
28

4
6

Извештај се тромесечно доставља Министарству за државну управу и локалну самоуправу
-издато
-извршено
-сачињено

294
1.061
466

радних књижица.
овера потписа , рукописа и преписа.
смртовницa

Послови локалне пореске администрације на утврђивању наплати и контроли локалних јавних
прихода :
- порез на имовину физичких и правних лица,
- локалне комуналне таксе и
- посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине ,
воде се преко посебног програма -ИС ЛПА .
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У обављању послова локалне пореске администрације ,Општинска управа општине Александровац
је преко Оделења за јавне приходе , до дана ажурирања Информатора у 2010 години, донела за текућу
годину,:
- 75 решења о утврђивању пореза на имовину правних лица,
- 4442 решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица,
- 953 решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору ,
- 797 решења о утврђивању накнаде за заштиту животне средине,

11. МЕСТО И НАЧИН ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈЕ
Докуметација записници,списи и службена гласила општине Александровац чувају се у архиви
општинске управе општине Александровац а докуметација и списи настали пре 1990 године у Историјском
архиву Крушевац . коме је уговором поверено чување архивске грађе.
Тонски записи са седница скупштине општине и записник са седница скупштине и Службени лист
општине Александровац ,чувају се и у Оделењу за општу управу и јавне службе, где се може извршити увид
у садржај докуметације.
Од 2004 године у општинској управи постоји и база података која се чува у општинској управи на
носачима информација ( дат тракама ) смештеним у металној каси.
-на увид се стављају све информације,осим информација које су у складу са законом проглашћене
државном ,службеном или другом тајном и информације које су објављене у службеном листу општине.

12. СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
Поступак за добијање информације од јавног значаја покреће се подношењем захтева органу власти
сходно члану 15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Захтев се подноси на обрасцу који се може добити у општинском услужном центру.,а може се дати
усмено на записник.
Органи општине су дужни да без одлагања а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева,тражиоца обавести о поседовању информације,стави му на увид докуменат који садржи тражену
информацију ,изда му или упуту копију документа ако то захтева.(члан 16 Закона)
Увид у документацију која садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија докумената који садрже тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати
накнаду нужних трошкова израде копије и трошкове упућивања исте (члан 17 Закона)
Кад орган општине не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестити повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу ,по његовом знању,документ
налази (Члан 19 Закона).
Ако орган не одговори у року ,или одбије давање информације од јавног значаја решењем
,тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја ,Београд Немањина 22-26.
(члан 16 став 4 Закона).
Орган општине може ускратити тражиоцу право на слободан приступ информацији од јавног значаја
ако би тиме:
1) угрозио живот,здравље,сигурност или које друго важно добро неког лица,
2) ако је документ или информација за који је законом или службеним актом одређено да се чува као
државна,службена и друга тајна (члан 9 Закона)
3)ако тражилац злоупотребљава право на приступ информацијама од јавног значаја а нарочито ако
је тражење неразумно,често,,када се тражи превелики број информација или када се понавља захтев за
истим или већ добијеним информацијама( Члан 13 Закона)
4) ако би достављањем информације повредили право на приватност ,право на углед, или које
друго право лица на које се тражена информација лично односи (Члан 14 Закона) осим :
-ако је лице на то пристало,
-ако се ради о носиоцу јдржавне или политичке функције и ако је информација важна собзиром на
финкцију које лице врши,
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-ако се ради о лицу које је својим понашањем ,нарочито у вези са приватним животом,дало повода
за тражење информације
За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја по
овлашћењу председника општине, надлежан је начелник општинске управе, Добрила Вукојевић.
Подаци садржани у ИНФОРМАТОРУ О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ се ажурирају по потреби а
најмање 1 годишње сходно члану 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
( ''Сл.гласник РС '' број 120/2004)
НАЧЕЛНИК
Општинске управе
Добрила Вукојевић
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