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          ПРЕДЛОГ 

                                                                                 

           На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09,   

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16  и 113/17), члана 

32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', брoj 129/07 и 83/14-др.закон,101/16-

др.закон и 47/18) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 7/08, 

1/12, 13/12 , 3/13,11/16 и 4/17), Скупштина општине Александровац, на 16. седници, одржаној дана 30. јула 2018. 

године, донела је  

 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2018.  

ГОДИНУ 
 

 

I  ОПШТИ  ДЕО 

 

Члан 1. 

Члан 1 Одлуке о буџету  за 2018. годину (''Службени лист општине Александровац'', број 11/2017), мења се 

на следећи начин: 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну 

финансирања: 

 
         РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

    
А. 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 785,164,692.48 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 806,479,672.53 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -21,314,980.05 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
62   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -21,314,980.05 

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 28,414,980.05 

4. 
СВЕГА 

Б1+Б2+Б3 
            28,414,980.05 

5. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
6211   

6. Издаци за отплату главнице дуга 61 7,100,000.00 

7. 
СВЕГА 

(Б1+Б2+Б3)+Б6 
            35,514,980.05 

8. 
Разлика 

рачуна 

финансирања 

Б4-Б7           -7,100,000.00 

B. Нето финансирање(укупан фискални суфицит+Б8)   -28,414,980.05 
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Члан 2. 
          У члану 3 одлуке о буџету  финансирање буџетског дефицита у износу од 21.577.272,93 динара замењује се 

износом од 21.314.980,05  динара и обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година. 

 

 
Члан 3             

          У члану 4 одлуке о буџету за 2018.годину приходи буџета општине Александровац за 2018. у износу  од 

755.050.558,00 динара замењују се износом од 751.146.589,00 динара и  средства из осталих извора у износу од  

52.563.203,93 динара замењују се износом од 62.433.083,53  и по изворима и врстама прихода приказани су на 

следећи начин: 
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Члан 4. 

           У члану 5. Одлуке о буџету за 2018.годину расходи и издаци буџета општине Александровац за 2018. годину, 

у укупном износу од 807.613.761,93 динара замењују се износом од 813.579.672,53 динара и то: 

  1.  Средства из буџета у укупном износу од 751.146.589,00 динара: 

  2. Средства из осталих извора финансирања - укупан износ од 23.985.931,00 замењује се износом од 34.018.103,48 

динара 

  3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 28.577.272,93 динара замењује се 

износом од 28.414.980,05 динара. 

 

 

Члан 5. 

           У члану 6. Одлуке о буџету за 2018.годину  расходи и издаци из средстава буџета у износу  од 755.050.558,00 

динара замењују се износом од 751.146.589,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу 

од  52.563.203,93 динара замењују се износом од 62.433.083,53 динара и по основним наменама приказани су на 

следећи начин: 
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 7 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

          У члану 7 Одлуке о буџету за 2018. расходи и издаци из средстава буџета у износу  од 755.050.558,00 динара 

замењују се износом од 751.146.589,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од  

52.563.203,93 динара замењују се износом од 62.433.083,53 и по функционалној класификацији приказани су на 

следећи начин: 
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Члан 7. 

У члану 8. Одлуке о буџету за 2018.годину годину расходи и издаци из средстава буџета у износу  од 

755.050.558,00 динара замењују се износом од 751.146.589,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих 

извора у износу од  52.563.203,93 динара замењују се износом од 62.433.083,53 и по програмској класификацији 

приказани су на следећи начин: 
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Члан 8. 

 Планирани капитални издаци за 2018. годину, исказују се у следећем прегледу: 
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II  ПОСЕБАН  ДЕО 

 

Члан 9. 

У члану 10 Одлуке о буџету за 2018.годину расходи и издаци из средстава буџета у износу  од 

755.050.558,00 динара замењују се износом од 751.146.589,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих 

извора у износу од  52.563.203,93 динара замењују се износом од 62.433.083,53 и распоређују се по корисницима на 

следећи начин: 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА 

 

Члан 10. 

 У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени 

гласник РС'', број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број запослених код корисника буџета општине Александровац 

не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време по организационим облицима, и то: 

 
Р

Редни 

б

број 

Назив организационог облика Изабрана , именована и 
постављена лица на 

одређено време 
за 2017 

максимални,број запослених на 
неодређено време 

за 2017 

I

I 
органи општине Александровац 5 61 

1 Скупштина општине 1  

2 Председник општине 2  

3 Општинско веће   

 Општинска управа 1 59 

5 Општинско правобранилаштво 1 1 

6 месна заједница Александровац  1 

I

II 
јавне службе 6 106 

1 Предшколска установа ''Наша радост '' 1 74 

2 Народна библиотека 1 5 
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Дом културе ''Милосав Буца Мирковић'' 1 17 

4 Музеј винарства и виноградарства 1 4 

5 Завичајни музеј  Жупе 1 4 

6 Туристичка организација Александровац 1 2 

I

III 
јавна предузећа 2 140 

2 Јавно комунално стамбено предузеће Александровац 1 131 

3 Јавно предузеће ''Пословни центар'' Александровац-Жупа 1 9 

I

IV 
привредна друштва 2 5 

1 Канцеларија за локални економски развој д.о.о Александровац 1 2 

2 Агенција за књиговодствене услуге општине Александровац д.о.о 1 3 

 УКУПНО:  I + II + III + IV 15 312 

 

      

Члан 11. 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Александровац и доставити Министарству финансија 

Републике Србије. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Александровац, а примењиваће 

се наредног дана од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Број 020-_____/2018-01 од ________ 2018. године 

 

                                                                                                        Председник Скупштине општине 

                                                                                                                      мр Тома Савковић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Александровац за 2018. годину су: 

 

1. Измене код појединих врста прихода сагледавајући досадашње остварење и због 

одређених наменских прихода који се односе  на: 

 

-  Уговор о суфинансирању мера популационе полиике јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији у 2018.години број 401-01-53/2018-01/1 од 19. јула 2018. године закључен 

између  Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику и општине Александровац у износу од 12.439.824,00 динара ( учешће МДПП износи 

9.951.859,00 динара, а учешће ЈЛС износи 2.487.965,00 динара). Предмет овог уговора је 

суфинансирање следећих мера популационе политике: 

 

1. усклађивање рада и родитељства 

2. пут ка здравом материнству 

3. активирање локалне самоуправе 

           

              Дана 12.јула 2018.године од стране Министарства културе и информисања уплаћен је износ 

од 400.000,00 динара за пројекат „Жупске пољане- благо које нестаје“ за корисника Завичајни музеј 

Жупе. 

 
               

2. Наменски опредељена средства за наредну годину у износу од 28.414.980,05 динара чине: 

 

1. Неутрошена наменска средстава по основу прихода од новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 11.934.234,28 динара, која 

се користе у складу са Програмом расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима на подручју општине Александровац  

2. Неутрошена наменска средстава за заштиту животне средине (посебна накнада за заштиту 

и унапређење животне средине) у износу од 14.432.427,44 динара, која се користе у складу са 

Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац  

3. Неутрошена наменска средстава од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта 

у износу од 164.493,08 динара, која се користе у складу са Програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 

4. Неутрошена наменска средстава по основу накнаде штете од елементарних непогода у 

износу од 984.824,95 динара 

            5. Неутрошенa наменскa средства за манифестацију Жупска берба у износу од 899.000,30 

динара 
 
 

3. Прерасподела расхода и издатака, као и искључивање појединих расхода и издатака из 

плана на основу предлога ребаланса финансијских планова буџетских корисника на 

начин који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџетских средстава 
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         У оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе планирано је повећање у износу од: 

 

    - 3.500.000,00 динара за куповину земљишта  за пункт Путеви Србије 

  -   2.000.000,00 динара за игралише у Лаћиследу због извођења додатних радова на целом 

игралишту 

  -   2.000.000,00 динара за игралиште у Ракљи 

  -   2.000.000,00 динара за припремне радове за постављање Нивеиног игралишта 

 

     У оквиру Месних заједница планирано је повећање за трошкове електричне енергије у износу од 

1.079.000,00   динара и 3.120.000,00 динара за блокаду месних заједница. У оквиру Управе за трезор 

од 01.марта је почео са радом централни регистар фактура који подразумева да су повериоци у 

обавези да сваку обавезу региструју у централни регистар фактура како би дужници могли да те 

исте обавезе измире.У регистру се региструју и фактуре  за електричну енергију које се односе на 

месне заједнице.Уколико се појави случај да је месна заједница у блокади, обавезе по основу 

електричне енергије се не могу измирити док рачун месне заједнице није активан па су због тога 

планирана средства за те намене. 

 

У оквиру програма 2 – Комунална делатност планирано је повећање у износу од: 

 - 3.000.000,00 динара за јавну хигијену 

- 1.000.000,00 динара за изградњу капеле у Мрмошу 

 -1.000.000,00 динара за адаптацију водовода у Бзеницама 

- 4.920.000,00 динара за пројектну документацију за водоводе 

- 1.600.000,00 динара за изградњу прекидних комора и шахти на водоводу Рогавчина-Митрово Поље 

- 1.250.000,00 динара за припремне радове за изградњу рециклажног центра 

-    300.000,00 динара за зоохиијену, односно услуге хватања паса луталица 

-    200.000,00 динара за канализацију у Виткову 

 

У оквиру програма 8 Предшколско образовање извршено је преношење средстава на контима 411 и 

412(средсва за плате) из извора 07(средства из Републике) на извор 01(средсва из буџета) обзиром да 

се средства за плате у целости морају обезбедити из буџетских средстава, а да се наменска средства 

од Републике користе само за активности везане за припремни предшколски програм, али не и за 

плате. 

 

За ОШ Аца Алексић планирано је повећање за пројекат гасне котларнице и пројекат машинских 

инсталација за школу у Плочи, као и за реновирање крова за школу у Плочи. 

За ОШ Иво Лола Рибар планирано је повећање за сталне трошкове и за радове на заштитној огради 

у Врбници. 

За Дом здравља је планирано повећање због финансирања зарада одређеног броја доктора и 

медицинских техничара. 

За Пословни центар средства су планирана у складу са Програмом субвенционисања. 

На основу спроведених јавних набавки и закључених уговора извршено је смањење на позицијама 

за градске улице,локалне путеве, дом кулуре у Плешу, игралиште у Кожетину и за уређивање 

грађевинског земљишта. 

 

 

 
  
                                                                                                                                   Начелник 

                                                                                  Одељења за финансије и локално економски развој 

                                                                                                                  Татјана Гочманац 

 

                                                                                                                  

  


