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ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 30.06.2019.ГОДИНЕ 
 

       Извештај о извршењу одлуке о буџету подноси се локалној скупштини на начин који је одређен чланом 76.Закона о буџетском 

систему,којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току 

године,најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти,а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног,односно деветомесечног периода.У року од петнаест дана од подношења извештаја,надлежни извршни орган локалне 

власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти на разматрање и усвајање. 

 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2.став 1.тачка 32 Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске 

имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. 

Утврђивање буџетског суфицита,односно буџетског дефицита је дефинисано чланом 2.став 1.тачка 24 Закона о буџетском систему и 

представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа 

расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. 

Утврђивање укупног фискалног суфицита,односно укупног фискалног дефицита је дефинисано чланом 2.став 1.тачка 25 Закона о 

буџетском систему и представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су 

извршене у циљу спровођења јавних политика,примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључује се 

у рачун финансирања,субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. 

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит дати су у следећој табели: 

 

  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019.ГОДИНЕ  

А. 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
Економска класификација у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 300.334.928,54 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 275.439.280,00 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 24.895.648,54 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
62   
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6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 24.895.648,54 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91   

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92   

3. Неутрошена средства из претходних година 3 15.607.965,00 

4. 
СВЕГА 

Б1+Б2+Б3 
            15.607.965,00 

5. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
6211   

6. Издаци за отплату главнице дуга 61 3.499.998,60 

7. 
СВЕГА 

(Б1+Б2+Б3)+Б6 
            19.107.963,60 

8. 
Разлика 

рачуна 

финансирања 

Б4-Б7           -3.499.998,60 

B. 
Нето финансирање(укупан фискални 

суфицит+Б8) 
   

 

 
  21.395.649,94 

 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

 

       У периоду од 01. јануара до 30. јуна  2019. године, укупно остварени приходи и примања општине Александровац износе 

300.334.928.54 динара, што представља 30,49% у односу на годишњи план. 

        
 А) Приходи и примања буџета општине 

         У периоду од 01. јануара до 30. јуна  2019. године, остварени приходи и примања буџета  општине Александровац износе 

296.349.858,59 динара, што представља 30,41 % у односу на годишњи план. У истом периоду прошле године  остварени приходи и 

примања буџета  општине Александровац износили су 287.494.965.01 динара. 

         Порез на зараде је остварен у износу од 88.005.410.98 динара, односно 35.20 %у односу на план.У истом периоду прошле године 

порез на зараде је остварен у износу од 81.343.070,18 динара. 
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         Порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 8.260.768.85 динара, односно 33,04% у односу на план.У истом периоду 

прошле године порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 6.955.386,75 динара. 

        Порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 7.993.047,47 динара, односно 31,97% у односу на план.У истом периоду 

прошле године порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 7.181.824,07 динара. 

        Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 692575,10 динара, односно 13,85% у односу на 

план.У истом периоду прошле године  посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 1.543.568,42 

динара.  

        Комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 4.353.744,44динара, односно 21,77% у односу на 

план.У истом периоду прошле године комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 5.219.466,05 

динара. 

 

        Трансфери од Републике су остварени у износу од 114.805.662,00 динара, а наменски трансфери од Републике су остварени у износу 

од 17.471.509,58,00 динара које чине: 

- 4.313.332,00 динара за припремни предшколски програм пренета од Министарства просвете 

-    500.000,00 динара која се односе на средства за манифестацију Жупска берба 2019.године пренета од Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација 

-    4.800.000,00 динара која су пренета од Mинистарство државне управе и локалне самоуправе из Буџетског фонд за развој локлане 

самоуправе за изградњу две противградне лансиране станице. 

- 6.145.350,00 динара које пренео Кабинет министра без портфеља за развој локлане самоуправе у сврху развоја  развој популационе 

политике 

- 1.712.827,58 динара које је пренело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите 

        Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од 

1.883.122,98 динара, што представља 37,66% у односу на план.У истом периоду прошле године приходи од новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од 1.486.753,08 динара. 

 

 

 

Б) Приходи буџетских корисника 

 

    У периоду од 01. јануара до 30. јуна  2019. године, остварени приходи буџетских корисника износе 3.985.069,95 динара који су 

приказани на следећи начин:  

      1. Туристичка организација   

 -  745100 – Остали приходи у корист нивоа општина – 2.687,00 динара  - извор 04 –сопствена средства 

   

       2. Дом културе Милосав Буца Мирковић 

          -  742100 - Приход од продаје добара и услуга –износ од 506.750,00 динара,извор 04 (издавање сале за биоскоп, издавање пословног 

простора у приземљу  разним излагачима,позоришне представе) 
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           -744100 – Текући добровољни трансфери  – 229.960,07 динара, извор 04 (трошкови електричне енергије и комуналне услуге за 

простор који користи ватрогасна служба, коришћење просторија Дома културе и проценат од улазница који уплаћују извођачи позоришних 

представа) 

           -745100 – Остали приходи у корист нивоа општина – 1.512.314,47, извор 04 (издавање пословног простора ДИС-у) 

       3. Народна библиотека  

          -7441 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица  , извор 04– 20.000,00 динара, извор 04(приход од уплата 

чланарине) 

 

       4. Завичајни музеј Жупе 

         

          -  745100 – Остали приходи у корист нивоа општина – 7.601,92 динара 

 

       5. Музеј винарства и виноградарства 

        -  744100 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – износ 8.124,21 динара, извор 04 (приход од улазница) 

 

        6. ПУ Наша радост 

          - 742300 – Приходи којe остваре предшколске установе за ваннаставне активности  –износ од 493.372 динара,извор 16 (родитељски 

динар за ваннаставне активности) 

         - 741400- приходи имаоца полисе осигурања -51.920,21 динара, извор 07 

          - 771100 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода  - износ од 328.038,20динара, извор 07 (породиљско боловање) 

 

        7. Месне заједнице 

        -744000 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – износ од 824.301.87 динара, извор 04  

 

 

 

 

 
       Појединачно остварење прихода и примања буџета општине Александровац и прихода буџетских корисника из осталих извора за период јануар – 

јун 2019 

.године дато је у табели  
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

 
             Извршење расхода у периоду од 01.01.- 30.06.2019.године износи 275.439.280,00 динара што чини 27,23%  од укупног годишњег плана. 

 Извршење расхода буџета општине Александровац у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2019. године је 252.801.274,03 динара, што 

процентуално износи 26,93% од планираних расхода буџета за 2019.годину. 

            Извршење расхода из осталих извора у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2019. године износи 22.638.005,97 динара.  

 

           Расходи по програмима, функцијама и капитални пројекти дати су у следећим табелама:  
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Извршење расхода општине Александровац по корисницима  дато је у табели:  
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РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 30.06.2019.године у оквиру раздела 1 – Скупштина општине износи 5.372.450,93 динара што 

представља 40,28% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 1.306.674,73 динара, 

што представља 49,22% у односу на годишњи план и односи се на исплату плате за Председника скупштине и Секретара скупштине 

општине. За награде запосленима –јубиларна награда утрошено је 111.480,33 динара. За услуге по уговору је утрошено 3.090.192,71 

динара, што чини 47,54% у односу на годишњи план за следеће намене:, годишња чланарина за НАЛЕД –177.705,00 динара, за услуге 

ревизије је утрошено 240.000,00 динара, годишња чланарина за Агенцију за регионални развој 300.000,00 динара, за трошкове 

репрезентације је утрошено 9.040,00, за услуге штампања 76.055,20 динара  и 1.868.343,00 динара за  дневнице скупштинских одборника, 

комисије и радна тела, за накнаду за рад лица која нису на сталном раду, односно функционални додатак за заменика председника 

скупштине.За материјал, односно за канцеларијски материјал и за пиће утрошено је 45.209,31 динара. За финансирање редовног рада 

политичких субјеката утрошено је 253.156,85. Средства су пренета према обрачуну за редован рад политичких субјеката и према броју 

освојених мандата у следећим износима:ГГ Покрет за Жупу – Др Југослав Стајковац – 122.856,28 динара, Избор Нове генерације – 

27.422,37 динара, СПС– 24.991,58 динара, СНС-56.414,63динара, Демократска странка Србије-10.735,99 динара и Српски покрет Двери-

10.735,99динара.За остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у плати, а на основу Закона о 

привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

утошено је 159.799,36 динара.                                                           

За Дан општине је утрошено 549.856,67 динара и то: 375.615,00 динара за услуге штампања позивница, плакете, рекламне кесе,за трошкове 

репрезентације и 174.241,67динара за пиће и потрошни материјал. 
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РАЗДЕО 2  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 30.06.2019.године у оквиру раздела 2 – Општинско веће износи 1.443.874,62  динара што представља 

44,84% у односу на годишњи план. За услуге по уговору је утрошено 1.436.161,62 динара и ова средства су пренета за функционални 

додатак за чланове Општинског већа.На економској класификацији 426-Материјал, је утрошено 7.713,00 динара.  

 

РАЗДЕО 3 – КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 30.06.2019.године у оквиру раздела 3 – Кабинет Председника општине износи 6.592.005,86  динара 

што представља 48,68% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 4.307.172.,87 

динара и односи се на исплату плате за Председника општине,заменика Председника општине и за шесторо запослених на одређено време 

у кабинету Председника општине.За накнаду трошкова за превоз утрошено је 120.215,09 динара, за трошкове смештаја на службеном 

путовању 208.782,37 динара,за трошкове дневница на службеном путу у иностранство 32.568,29 динара, за трошкове репрезентације 

118.579,00 динара,за пића 39.217,00 динара. За остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у 

плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава утошено је 494.401,96 динара.За накнаду штете за повреде или штету насталу од стране државног органа 

утрошено је 351.807,51 динар. 

 

РАЗДЕО 4 –ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 

 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 30.06.2019.године у оквиру раздела 4 Правобранилаштво опшине износи 1.053.184,07  динара што 

представља 43,76% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 796.756,07 динара,за 

превоз за запослене 22.627,00 динара, и за остале текуће дотације по закону 95.256,34 динара. 

 

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Раздео 5, програм 5 –Пољопривреда и рурални развој  утрошено је 357.000,00  динара за превоз пољопривредника на сајам пољопривреде у 

складу  са Програмом за пољопривреду и рурални развој за 2019. годину. 

 

Раздео 5, програм 6- Заштита животне средине утрошено је 15.607.965,00 динара ( пренета неутрошена средства), за куповину аутосмећара 

– камиона 14.994.000,00 динара и 613.965,00  за текуће поправке и одржавање, а у складу са Програмом заштите животне средине за 2019. 

Годину. 

 

Раздео 5, програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе -у оквиру средстава резерви Општинско веће је донело решење о употреби 

средстава  из текуће буџетске резерве број 020-208/2019-01 од 12. априла 2019.године у износу од 351.807,51 динара и односи се на исплату 

накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор. Чланом 69. Став 2. Закона о буџетском систему прописано је да се средства текуће 

буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације .  
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За  функционисање локалне самоуправе утрошено је 39.604.176,33 динара, односно 40,80% у односу на годишњи план.За плате, додатке и 

накнаде запослених у овом периоду је утрошено 20.734.044,10 динара.Остала средства су утрошена за редовно функционисање - превоз 

запослених 476.179,95 динара, јубиларне награде 411.567,98 динара, трошкови за електричну енергију 1.663.040,34 динара,трошкови 

телефона 906.344,35 динара, трошкови услуга поште 241.813,21 динара,трошкови путовања 108.332,72 динара.За услуге по уговору 

утрошено је 3.670.691,25 динара и то за уговоре за лица која су ангажована за озакоњење објеката, услуге за одржавање софтвера, 

котизације за семинаре, објављивање тендера и информативних огласа,накнаде члановима комисија, трошкове репрезентације. За текуће 

поправке и одржавање зграде, опреме за саобраћај и административне опреме утрошено је 148.560,00 динара .За канцеларијски  материјал, 

административни материјал ,пиће, гориво утрошено је 1.517.436,60 динара.За текуће дотације по закону и за пенале за незапослене две 

особе са инвалидитетом утрошено је 2.685.333,03 динара.У оквиру економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова извршење за првих шест месеци износи 217.584,87 динара и односи се на трошкове парничног поступка и трошкове по решењу 

извршитеља у поступку принудне наплате. У оквиру економске класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету насталу од 

стране државног органа извршење за првих шест месеци износи 400.813.70,00 динара- и углавном се односи на ујед паса луталица и на 

трошкове који су исплаћени лицима по овом основу било на основу судског решења или вансудског поравнања и за трошкове извршитеља.  

За куповину земљишта у Виткову утрошено је 1.563.391,35 на основу уговора број 404-133/19-07. 

 

Раздео 5, функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг - за отплату камата по домаћим кредитима утрошено је 124.799,86  динара, а за 

отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 3.499.998,60 динара по основу отплате кредита  који је узет 21.04.2008. године са грејс 

периодом од 2 године и роком отплате од 10 година код Intesa банке за изградњу и реконструкцију локалних путева, изградњу и адаптацију школских 

објеката, домова културе, спортских терена, објеката здравства и дечје заштите, електромреже и уличне расвете. 

 

Раздео 5, функција 220-Управљање ванредним ситуацијама утрошено је 744.960,00 динара за рад машина и камиона. 

 

Раздео 5, функција 840 – Верске заједнице утрошено је 1.140.000,00 динара за суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса по 

основу јавног конкурса за следеће пројекте: 

- израду спољне изолације и уградњу керамичких плочица црквене куће у Лаћиследу -200.000,00 динара 

- изградња потпорног зида до манастирске куће, изградњу помоћног објекта и изградњу потпорног зида до реке -200.000,00 динара 

-наставак започетог фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 200.000,00 динара 

-израда и уградња громобрана на манастирском храму при манастиру Руденице -200.000,00 динара 

-ревитализација културно историјског наслеђа „ Јабланица“ -35.000,00 динара 

- ревитализација културно историјског наслеђа „Летине“ – 55.000,00 динара 

-постављање керамичких плочица у цркви и конаку –Манастирак у Мрмошу -100.000,00 динара 

-постављање плочица на тераси црквене куће при цркви св. Николе у Врбници- 150.000,00 динара 

 

 
 

Раздео 5, програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски транспорт – за одржавање 

саобраћајне инфраструктуре утрошено је 34.516.997,00 динара за следеће намене: 

      -чишћење канала и пропуста -675.622,00 динара 
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     - одржавање вертикалне сигнализације    - 904.426,00 динара 

      - хитне интервенције   -105.565,00 динара 

- зимско одржавање путева – 7.158.600,00 динара 

- насипање путева шљунком – 3.414.349,20 динара 

- санација асфалта на игралиштима– 2.417.279,00 динара 

За санацију градских улица и локалних путева утрошено је 19.751.851,80, а за материјал 89.304,00 динара. 

 

 Раздео 5, програм 11- Социјална и дечија заштита , функција 040-Породица и деца; У оквиру програма подршка деци и породици са децом 

утрошено је 7.405.705,07 динара и то за боравак и исхрану трећег и сваког наредног детета у предшколској установи,ужина трећег и сваког наредног 

детета у основним школама,превоз и смештај ученика ометених у развоју, финансијска подршка за породице са петоро и више деце и помоћ за 

новорођене бебе – 6.650.705,07  динара. За ученичке и студентске награде износ од 755.000,00 динара динара се односи  на новчане награде за 

ученике генерације, вуковце, освојена прва три места на републичким такмичењима и истакнуте спортисте. 

 

Раздео 5, програм 11 – Социјална и дечја заштита, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту , утрошено је 

4.486.919,09 динара.Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса за следећа удружења:  

- Удружење бораца НОР-а – износ од 315.195,00 динара 

- Удружење бораца „Жупа“ – износ од 52.000,00 динара 

- Друштву за помоћ  М.Н.Р.О  -износ од 26.611,32 динара 

- Удружењу „ Миона“        - износ од 50.000,00 динара 

- Удружењу Ж као Жена  - износ од 62.202,26 динара 

У оквиру подршке реализацији програма Црвеног крста утрошено је 915.655,51 динара, односно 26,16% у односу на годишњи 

план.Средства су утрошена за зараду запосленог и мат.трошкове.. За финансирање услуге Дневни боравак деце са сметњама у развоју 

утрошено је 2.997.000,00 динара. 

 

Раздео 5, програм1- Локални развој и просторно планирање, функција 620- Развој заједнице – утрошено је 226.847,38 динара за израду 

пројектне документације за уређивање грађевинског земљишта. 

 

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 510 – Управљање отпадом – за одржавање чистоће на јавним површинама 

утрошено је 10.110.469,29 динара, односно 69,73% у односу на годишњи план.Средства су пренета у складу са Одлуком о одржавању 

чистоће. 

 

Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 540- за одржавање јавних зелених површина утрошено је 785.422,29 што чини 

22,44% у односу на план. 

 

Раздео 5,функција 620- Развој заједнице – утрошено је 216.000,00 динара за ЗОО хигијену. 

 

 

Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 630- Водоснабдевање- утрошено је 2.386.402,91- изградња водоводне мреже 

Марковина- Тржац-Ржаница. 
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Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета – утрошено је 10.123.916,03 динара и 907.884,00 динара  за 

материјал и текуће поправке и одржавање уличне расвете. 

 

 

Раздео 5, програм 13 – Развој културе и информисања , функција 820 – у овом периоду је утрошено 2.557.259,09 динара, односно 44,09% у 

односу на годишњи план. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области културе за 

следећа удружења: Културно просветна заједница Жупа – 2.410.816,09 динара, КУД Жупа – 17.000,00 динара и КУД Грозд – 50.000,00 

динара, Удружење „Чак Цврчак“ 26.305,00 динара и Удружење „Слово“ 49.138,00 динара. 

 

Раздео 5, програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810  – у овом периоду је утрошено 15.347.617,07 динара, односно 52,03% у 

односу на планирана средства. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области спорта за 

следећа удружења: 

- Савез спортова – 3.594.530,81 динара 

- ФК Жупа – 1.848.915,92 динара 

- РК Жупа 54 – 1.849.766,30 динара 

- ФК Баштован Суботица – 57.684,00 динара 

- ФК Орлићи – 53.698,15 динара 

- Карате клуб – 191.840,00 динара 

- Џудо клуб – 330.523,00 динара 

- Женски рукометни клуб Жупа – 636.457,50 динара 

- Женски одбојкашки клуб – 162.258,00 динара 

- Кошаркашки клуб – 607.960,00 динара 

- ФК Виноградар Злегиње – 265.198,57 динара 

- ФК Слога Дашница – 142.364,90 динара 

- ФК Рубин Доњи Ступањ – 156.973,57 динара 

- ФК Младост Ракља – 17.600,00 динара 

- ФК Гаревина – 178.502,18 динара 

- ОК Жупа – 852.183,37 динара 

- Ауто мото спортски клуб Жупа – 49.889,28 динара 

- Шаховски клуб Расина               -   8.000,00 динара 

 

За пројекат Жупске јулске игре у овом периоду је утрошено 503.197,02 динара за пехаре и спортске реквизите. 

За изградњу игралишта у Малој Ракљи утрошено је 3.806.074,50 динара. 

 

 

Раздео 5, програм 3 -Локални економски развој – утрошено је 3.393.509,31 динара и то за Канцеларију за локални економски развој је 

утрошено 1.692.065,31 динара и за Агенцију за књиговодствене услуге је утрошено 1.701.444,00 динара.Средства су  утрошена за плате, 

сталне трошкове, превоз запослених и канцеларијски материјал, а на основу Програма субвенционисања за 2019. годину. 
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Раздео 5, глава 1-Месне заједнице-  утрошено је 1.470.815,60 динара за трошкове ел.енергије, новчане казне и пенале по решењу судова, 

материјал. 

 

Раздео 5, глава 2,Туристичка организација –утрошено је 1.786.769,14 динара, односно 50,60 % у односу на годишњи план. За плате, додатке 

и накнаде запослених  у овом периоду је утрошено 1.194.561,00 динара, за сталне трошкове 151.295,12 динара и канцеларијски материјал 

60.166,43 динара.  

 

Раздео 5, глава 3 – ПУ Наша радост – у овом периоду утрошен је износ од 45.260.908,47 динара, односно 47,21% у односу на план. За 

плате, додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 28.589.408,30 динара, превоз запослених 513.944,67 динара, јубиларне 

награде 231.569,88 динара,трошкове електричне енергије 2.934.070,18 динара, комуналне услуге 268.063,85 динара, осигурање 450.000,00 

динара, уговор за једно запослено лице 274.030,71 динар, текуће поправке и одржавање зграде и опреме 113.154,20 динара, канцеларијски 

материјал, намирнице за децу , материјал за хигијену, образовни материјал 2.615.329,39 динара, текуће дотације по закону 2.555.319,28 

динара . 

 

Раздео 5, програм 9 – Основно образовање и васпитање – у овом периоду је утрошено 23.438.765,46 динара, 50,57% односу на план. За ОШ 

Аца Алексић средства су пренета у износу од 13.514.214,81 динара, односно 52,89% у односу на план и за ОШ Иво Лола Рибар у износу од 

9.924.550,65 динара, односно 47,71% у односу на план.Средства су пренета за превоз запослених, превоз ученика, превоз и смештај 

ученика на републичким такмичењима, јубиларне награде, солидарну помоћ за запослене  који су на боловању дужем од три месеца, 

сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање, средства за хигијену и опрему.  

 

Раздео 5, програм 10 – Средње образовање и васпитање - у овом периоду је утрошено 7.946.289,62 динара, односно 65,43% у односу на 

годишњи план.Средства су пренета за превоз запослених, јубиларне награде, сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски 

материјал, материјал за образовање, средства за хигијену. 
 

Раздео 5, програм 11 –Социјална и дечја заштита – за  Центар за социјални рад  у овом периоду је утрошено 2.045.938,83  динара, односно 

37,2% у односу на план.Средства су пренета за једнократне новчане помоћи, ванредне једнократне новчане помоћи, лекове и намирнице за 

кориснике, погребну опрему за кориснике центра, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене. 

 

Раздео 5, програм 12 – Здравствена зашита -Дому здравља Др Добривоје Гер Поповић  у овом периоду су пренета средства у износу од 

4.550.576,03 динара, односно 20,68% у односу на план. Средства су пренета за финансирање зарада ( 5 запослених на одређено време), 

материјалне трошкове, идејне пројекте и рачунарску опрему.  

 

Раздео 5, глава 4- Дом културе Милосав Буца Мирковић- у овом периоду је утрошен  износ од 12.348.480,22 динара, односно 45,75% у 

односу на план.За плате, додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 4.984.437,00 динара, превоз запослених 46.274,00 

динара,трошкове електричне енерије 1.656.216,41  динара, за услуге комуникације 51.072,15 динара, трошкове осигурања 101.951,68 

динара, за текуће  поправки и одржавање 78.740,00 динара, за материјал 130.969,06 динара. 

У оквиру пројекта Дани Милосава Буце Мирковића утрошено је 1.400.000,00 динара и то за услуге по уговору 395.000,00 динара - 

ангажовање жирија и организaцију манифестације и за позоришне представе – 1.005.000,00 динара. 
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Раздео 5, глава 5 - Народна библиотека – у овом периоду утрошен је  износ од 2.894.049,73 динара,односно 40,55% у односу на план.За 

плате, додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 1.953.319,00 динара, за превоз запослених 22.492,00 динара, сталне 

трошкове 81.730,69 динара и за набавку књига 64.552,30 динара. 

 

Раздео 5, глава 6 -Завичајни музеј Жупе – у овом периоду утрошен је  износ од 2.176.443,05 динара, што чини 37,18% у односу на план. За 

плате, додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 1.352.388,00 динара, превоз запослених 14.840,00 динара, сталне 

трошкове 210.712,98 динара, текуће поправке и одржавање 50.190,00 динара и за материјал 60.000,00 динара. 

                                                               

Раздео 5, глава 7 - Музеј винарства и виноградарства – у овом периоду утрошен је  износ од 1.760.102,25 динара, односно 35,04%  у односу на 

план.За плате, додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 1.298.667,0 динара, превоз запослених 22.618,00 динара, за 

сталне трошкове 63.602,95 динара, текуће поправке и одржавање 9.525,08 динара и за материјал 27.618,55 динара. 
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