Информатор о раду органа општине Александровац

И Н Ф О Р М А Т О Р
ОРГАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ажурирано фебруар 2018 године

Информатор о раду органа општине Александровац

С А Д Р Ж А Ј
1

Подаци о информатору

страна

2

1.1

Информатор

страна

2

1.2

Јавност у раду

страна

2

1.3

Најчешће тражене информације од јавног значаја

страна

2

Подаци о органима општине

страна

4

2.1

2

Скупштина општине

страна

4

2.2

Председник општине

страна

4

2.3

Општинско веће

страна

4

2.4

Општинска управа

страна

5

3

Организациона структура

страна

5

4

Опис надлежности,овлашћења и обавеза

страна

5

4.1

Скупштина општине

страна

6

4.2

Председник општине

страна

6

4.3

Општинско веће

Страна

7

4.4

Општинска управа

страна

7

4.4.1

Одељење за општу управу и друштвене делатности

страна

8

4.4.2

Одељење за јавне приходе

страна

8

4.4.3

Одељење за финансије и локални економски развој

страна

8

4.4..4

Одељење за урбанизам и изградњу

страна

9

4.4.5
4.4.6.
4.4.7.
4.5

Одељење за инспекцијске послове
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Кабинет председника општине
Прописи који се примењују

страна
страна
страна
страна

10
10
10
11

Подаци о приходима и расходима

страна

14

Подаци о приходима и расходима буџета општине за 2017. годину

страна

15

6

Плате и зараде

страна

70

7

Подаци о средствима рада

страна

73

8

Подаци о јавним набавкама

страна

74

9

Поступак органа по захтевима

страна

76

10

Чување носача информација

страна

76

11

Подношење захтева за слободан приступ информацијама

страна

76

5
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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, 54/07,
104/2009 и 36/2010) 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 : Иван Новаковић,начелник општинске управе општине Александровац.
Информатор је први пут објављен 28.децембра 2005 године ,ажуриран једнапут сваке 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 на Веб презентација општине Александровац: www.aleksandrovac.rs
1.2

Јавност у раду

Јавност у рада се обезбеђује сходно члану 12 статута Општине:
-путем издавања билтена, информатора,сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општинеи у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа
Општине.
1.3 Најчешће тражене информације од јавног значаја
У 2017 години је поднето је 44 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Поднетим захтевима тражене су информације : о трошењу средстава буџета општине Александровац .
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У одређеном броју захтева поднетих од невладиних организација и представника медија од органа општине се тражи тражи достављање информација које
подразумевају додатан рад на прикупљању података и израду посебног документа .
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2016. Години
Захтеви:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

Број
поднетих захтева

Број. усвојенихделимично усвој.
захтева

1.

Грађани

4

4

2.

Медији

5

5

3.

Невладине орган. и др. удружења грађана

14

14

4.

Политичке странке

2

2

5.

Државни и други органи

1

1

6.

Остали

18

18

7.

Укупно

44

44

Број
одбачених захтева

Број
одбијених захтева

0

0

Жалбе:
Ред.
бр.

Тражилац информације

Укупан бр.
изјављених
жалби

Бр. жалби
због
непоступања по
захтеву

1.
2.
3.

Бр. жалби
због
одбијања
захтева

Бр. жалби на
закључак о
одбацивању захтева

Грађани

3

2

1

Медији

0
0

4.

Невладине орган. и
др. удружења грађана
Политичке странке

5.

Државни и др. органи

0

6.

Остали

0

7.

Укупно

3

2

1

Садржина жалбе нпр. због непоступ.
у проп. року,одбиј. захтева,
условљавања уплатом већег износа
од нужних трошкова...

0

3) Трошкови поступка:
Трошкови наплаћивани

Трошкови нису наплаћивани

Укупан износ

Број жиро рачуна

0,00
Информатор о раду органа
Датум израде
Информатора
2005

Објављен на Интернету
Да

Датум последњег
ажурирања

Израђенније објављен

Није израђен

Разлози због
којих није
израђен

фебруар 2017 године

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
(Да )

Разлози неспровођења обуке

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да

Разлози неодржавања

Име и презиме Овлашћеног лица за поступање по захтевима за информацијом Иван Новаковић , начелник општинске управе.
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2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
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 : Тома Савковић, магистар техничких наука из Виткова. Изабран на седници скупштине општине Александровац, 16 маја 2016.
године , на мандатни период од 4 године.
Заменик председника скупштине : Дејан Вучић, дипл. хемичар из Злегиња .
изабран на седници скупштине општине Александровац 11 децембра 2017 године на мандатни период од 4 године.
Председник скупштине општине је на сталном раду у Скупштини општине.
Заменик председника скупштине, није на сталном раду у скупштини .
Секретар скупштине:
Љиљана Јовић , дипл.правник ,из Злегиња,са положеним државним испитом.
Секретар скупштине општине је на сталном раду у скупштини општине Александровац.
Адреса: Александровац, улица Јаше Петровића 26, I спрат ,канцеларија број 7
Контакт телефон: 037 3552- 187 , 037 3751 029 локал 20.
Скупштина општине Александровац, има 59 одборника и то:
Ред. бр.

Назив изборне листе

Број одборника

1

Група грађана '' ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ '' – Др Југослав Стајковац,Др Југослав Стајковац

32

2

,,ИЗБОР НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ-Иван Новаковић“Демократска стрнка,СДС, ЛДП,СРП

5

3

ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС),ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-Јединствена Србија (ЈС)

5

4

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

13

5

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ДВЕРИ-ДР ЉУБИША ПАНТИЋ

4

Одборници Скупштине општине Александровац изабрани су на локалним изборима одржаним 24 априла 2016 године.
Мандат одборника траје 4 године.
2.2 - Председник општине Александровац
Председник општине Александровац : .
др Југослав Стајковац из Александровца, изабран на седници скупштине општине Александровац 16 маја 2016 године
Председник општине је на сталном раду, на мандатни период на мандатни период од 4 године од дана избора.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спрат ,канцеларија број 8
Контакт телефон : 037 3552-275 ,факс 037 3751-297., meјl адреса: soaleks @ ptt.rs
Заменик председника општине : Михајло Милић из Александровца.
Заменик председника општине је на сталном раду на мандатни период од 4 године од дана избора.
Адреса: Александровац,улица Јаше Петровића 26, I спат ,канцларија број 9 Контакт телефон :037 3552 388,
Помоћници Председника општине су лица постављена у кабинет председника општине:
1.помоћник председника општине за рад месних заједница , Ненад Марковић , професор народне одбране
2.помоћник председника општине за пољопривреду и екологију, , Јасмина Мијајловић , др биотехничких наука ,
3.помоћник председника општине за област одбране и ванредне ситуације ,Зоран Дуњић, професор народне одбране.
2.3 Општинско веће
Председник општине Александровац је председник Општинског већа.
Општинско веће броји 9 чланова и чине га : председник општине и заменик председника општине по функцији и и 7 члнова.
Решењем Скупштине општине Александровац број 020-209/2016-01 од 16. маја 2016. године за чланове Општинског већа општине Александровац изабрани су :
1. Гајић Марко, технолог из Александровца
2. Ђурић Славомирка,дипл. Економиста из Александровца
3. Миљковић Мирољуб, трговац из Горњег Ратаје
4. Михајловић Иван, радник из Александровца
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5. Петровић Милорад, пензионер из Александровца
6. Савовић Горан, радник из Гаревине
7. Симић Миљко, пензионер из Александровца
Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Александровац траје 4 године од дана избора .
2.4 - Општинска управа општине Александровац
Начелник општинске управе општине Александровац ,
Иван Новаковић дипл.правник из Александровца ,постављен на основу јавног огласа, решењем Општинског већа општине Александровац ,број 112-18/2017-01
22. маја 2017 године. 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 3751-029 локал 22. (централа) , мејл адреса: soalekss, @ ptt.rs и nacelnik@aleksandrovac.rs
3 . Организациона структура органа општине АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

01

02

03

04

05

06

07

1.
ОДЕЉЕЊЕ
за
општу управу и
јавне службе

ОДЕЉЕЊЕ
за
јавне приходе

ОДЕЉЕЊЕ
за
буџет и
финансије

ОДЕЉЕЊЕ
за
развој и
инфраструктуру

ОДЕЉЕЊЕ
за
инспекцијске
послове

ОДЕЉЕЊЕ
за
пољопривреду
и
рурални развој

КАБИНЕТ
Председника
општине

4. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Надлежност општине Александровац је одређен чланом 20 Законом о локалној самоуправи ( Службени гласник' РС '', број:129/07, 83/14 – други закон и 101/16 –
други закон ) и чланом 17 Статута општине Александровац ( „Службени лист општине Александровац“, број 7/2008, 1/12, 13/12, 3/2013, 11/16 и 4/17 ) , као и другим посебним
законима.
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
- доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
- доноси просторни план Општине и урбанистичке планове;
доноси буџет и усваја завршни рачун;
- утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
- 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, 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;
- стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
- доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта .
- доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини,
- уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем
пословног простора;
- 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;
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- 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;
- уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
- оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
- оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма,
прати и обезбеђује њихово функционисање;
- 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;
- организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује
средства за финансирање и 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 ,
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) утврђује 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 '', број: 129/2007, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон)
- Закон о локалним изборима (''Сл.гласник РС бр. 129/2009, 34/2010 – одлука УС и 54/2011)
- Статут општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац '' , број: 7/2008, 1/12, 13/12, 3/2013, 11/16 и 4/17)
- Пословник о раду (''Сл.лист општине Александровац '' бр.9/2016)
4.2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
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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 појединачна 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 '' , број: 129/2007, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон)
- Закон о буџетском систему ('' Сл.гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – испр., 108/2013 ,142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- Статут општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац '' , број: 7/2008, 1/12, 13/12, 3/2013, 11/16 и 4/17)
4.3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће сходно чл.46 Закона о локалној самоуправи и чл.53 Статута општине Александровац,
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 да скупштина 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 '', број: 129/2007, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон)
- Закон о буџетском систему ('' Сл.гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – испр., 108/2013 ,142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- Закон о јавној својини ('' Сл.гласник РС '' број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и 113/2017)
- Статут општине Александровац ( ''Сл.лист општине Александровац '', број: 7/2008, 1/12, 13/12, 3/2013, 11/16 и 4/17)
- Стратегија развоја општине Александровац за период од 2015-2020 године (''Сл.лист општине Александровац '' бр.6/2014)
- Пословник о раду (''Сл.лист општине Александровац '' бр 10 /2012)
4.4 .ОПШТИНСКА УПРАВА
Организација, делокруг и начин рада општинске управе општине Александровац уређен је Одлуком о општинској управи општине Александровац ( „Службени
лист општине Александровац“, број 8/2017).

општине,

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

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 7 унутрашњих организационих јединица.
Унутрашње организационе јединице у општинској управи општине Александровац су:
1.Одељење за општу управу и друштвене делатности
2.Одељење за јавне приходе,
3.Одељење за финансије и локални економски развој,
4.Одељење за урбанизам и изградњу
5.Одељење за инспекцијске послове.
6.Одељење за пољопривреду и рурални развој
7.Кабинет председника општине
4.4.1.Одељење за општу управу и јавне службе
Радом одељења руководи начелник одељења Јелица Костић – дипломирани правник ,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат, канцеларија број 14,
Контакт телефон: 037 3554-556 и 037 3751-029 локал 26 (централа)
Преглед послова:
-врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину општине, Општинско веће и председника општине, а нарочито:
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-послове у вези са припремом и одржавањем радних седница Скупштине општине и Општинског већа и њихових радних тела;
- обраду материјала са седница, вођење евиденција и записника о одржаним седницама , припремање прописа и других аката чије је доношење у надлежности органа
општине и праћење спровођења прописа и аката;
-стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе Скупштина општине и општинско веће;
- уређивање и издавање "Службеног листа oпштине Александровац";
- пружање стручне и административно-техничке помоћи одборницима и одборничким групама у Скупштини општине;
- припрему аката и пружање административно-техничке и стручне помоћи председнику у предлагању начина решавања питања о којима одлучује Скупштина општине ;
-

у области заштите и одбране врши послове општинске управе који се односе на:

- послове израде планова одбране органа (као саставног дела Плана одбране Републике Србије), предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије;
- предузимање мера за функционисање органа општине у ратном и ванредном стању, спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на
организацију у ратном и ванредном стању;
- организовање заштите од елементарних и других већих непогода, као и стварање услова за отклањање њихових последица, односно ублажавање истих;
- послови на смањењу и управљању ризиком од елементарних непогода и других несрећа, као и брзог и ефикасног опоравка након истих,
- израда предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите;
- доношење планова и програма за ванредне ситуације;
- послове везане за образовање и функционисање општинског штаба за ванредне ситуације, предузимање мера за функционисање општине у ванредној ситуацији,
спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ванредној ситуацији,
- формирање, обука и опремање јединица цивилне заштите опште намене и обука и опремање повереника цивилне заштите, отклањање последица елементарних непогода,
рад на класификацији и анализи прегледаних оштећења на објектима; формирање и ажурирање базе података о објектима оштећеним у елементарним непогодама; друге
послове, у складу са законом.
- врши послове општинске управе који се односе на лична стања грађана :
- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени
личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, пријаве и обављање венчања, пријаве смрти лица и друго;
- послове у вези са вођењем Јединственог бирачког списка , вршење промена у бирачком списку (уписи, брисање, измене, допуне и исправке) по службеној дужности или на
захтев странака до закључења бирачког списка, као и друге послове утврђене Законом о јединственом бирачком списку, стручне и административне послове за изборе и
референдуме;
- издавање уверења и потврда (о којима воде службену евиденцију, када су таква уверења и потврде неопходне за доказивање одређених чињеница, у складу са законом);
- овере потписа, рукописа и преписа докумената;
- послови управљања људским ресурсима: планирање људских ресурса, систематизовање радних места, припрема описа послова, прикупљање и анализа података
неопходних за управљање људским ресрусима, социјална и здравствена заштита запослених и сарадњу с другим органима, стручни послови у поступку запошљавања и
избора кандидата, припрема предлога Кадровског плана, организација стручног усавршавања службеника, процена ефеката спроведених обука, анализа потреба за обуком и
додатним образовањем сваког службеника, припрема предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање
годишњег Програма стручног усавршавања, анализа резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених,
као и остали послови од значаја за каријерни развој службеника, дефинисање радних односа и посредовање у колективном преговарању, мотивација запослених, креирање
повољних услова за рад и обезбеђивање неопходне опреме, радни односи запослених;
- канцеларијско пословање - пријем и разврставање поште, отпремање поште, евидентирање предмета, архивирање и чување докумената и друго;
У области друштвених делатности:
- врши послове који се односе на функционисање установа из области културе, физичке културе, друштвене бриге о деци, туризма, примарне здравствене заштите, социјалне
заштите, праћење рада установа у смислу нормативно-правне регулативе и обезбеђивање материјално-финансијских услова за њихово функционисање;
- подстицање и суфинансирање активности удружења грађана из различитих области од јавног интереса за општину;
-учествовање у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Александровац и вршење мониторинга реализације пројеката и програма из делокруга који се финансирају или суфинансирају из
буџета општинe Александровац у области јавног информисања;
- послове заштитe права пацијената;
- обављање изворних и поверених послова из области борачко-инвалидске заштите;
- обављање изворних и поверених послова из области дечије заштите:утврђивање права на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског
старања и за децу са сметњама у развоју, послове утврђивања права на једнократну новчану накнаду за прворођено дете и новчану накнаду за незапослене породиље;
- обављање послова за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије и природног гаса;
- послове координатора рада Интерресорне комисије општине Александровац;
- послове повереништва Комесаријата за избелице и миграције и друге послове у складу са законом.
- обавља друге послове управе у складу са законом.
4.4.2.Одељење за јавне приходе
Радом одељења руководи начелник одељења: Љиљана Весић дипл.економиста,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26, 2 спрат канцеларија 16,
Контакт телефон 037 3554-551 или 037 3751-029 локал 24.
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.
4.4.3.Одељење за финансије и локални економски развој
Радом одељења руководи начелник одељења , Татјана Гочманац, дипл.економиста ,
Адреса: Александовац ул Јаше Петровића 26, 2 спрат ,канцеларија број 18
Контакт телефон :037 3552-082 и 037 3751-029 локал 21 (централа)
Ажурирано фебруар 2018 године

страна 8

Информатор о раду органа општине Александровац
Преглед послова:
-послове на изради аката за доношење буџета и завршног рачуна општине ;
- послове планирања и израде нацрта буџета општине у складу са буџетским календаром, израде завршног рачуна буџета општине, праћење извршења буџета и
подношење извештаја, израду нацрта одлука и решења који се односе на буџет општине;
-послове трезора;
- пројекцију и праћење прилива на Консолидованом рачуну трезора општине и захтева за извршавање издатака, дефинисање тромесечних квота према буџетским
корисницима, управљање средствима Консолидованог рачуна трезора и примањима од задуживања, обраду плаћања и евидентирања прихода у пословним књигама,
припрему и израду свих извештаја и израду Завршног рачуна буџета општине и Консолидованог извештаја буџета општине, контролу расхода и издатака и одобравања
плаћања на терет буџетских средстава; праћење и кретање масе зарада у јавним предузећима и извештавање надлежних министарстава, стручне и административне
послове за потребе фондова;
- контролу новчаних докумената (ликвидатура);
- финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове;
- благајничко пословање обрачун зарада;
- послове интерне контроле;
- израду завршних рачуна, финансијских и других извештаја и финансијских планова директних буџетских корисника;
- израду завршних рачуна и финансијских извештаја за буџетске фондове;
- израду финансијских извештаја и припрему документације за плаћање по одобреним пројектима;
- формирање документације за исплату;
- финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове за потребе буџетских Фондова;
- старање о имовини општине и послове набавке опреме, ситног инвентара и канцеларијског материјала;
- припрему и израду плана набавки и јавних набавки;
- припрему документације за покретање и спровођење поступака набавки и јавних набавки: учествовање у изради конкурсне документације, израду извештаја о
спроведеним јавним набавкама, предлагање избора понуђача и склапања уговора, праћење реализације јавних набавки, израду правних и других аката везаних за јавне
набавке, пружање стручне помоћи комисијама за јавне набавке, стручну помоћ буџетским корисницима у реализацији јавних набавки, текуће и инвестиционо одржавање
пословног простора и опреме, коришћење и одржавање возног парка; коришћење и одржавање телефонске опреме за комуникацију;
- обавља финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове месних заједница;
- израду финансијских извештаја и завршних рачуна месних заједница, пружање стручно-техничке подршке месним заједницама при спровођењу поступака јавних
набавки, помоћ при изради финансијских планова месних заједница, нормативно-правне послове из области рада месних заједница, прибављање неопходне пројектнотехничке документације, потребних сагласности и одобрења, послове везане за легализацију сеоских водовода, реализацију инвестиционих програма месних заједница и
друге сличне послове из области рада месних заједница, у складу са законом;
- врши послове општинске управе који се односе на попис и упис имовине општине :
-прикупљање правне и техничке документације, утврђивање књиговодствене ревалоризоване вредности имовине, утврђивање тржишне вредности имовине, усаглашавање
књиговодствених евиденција и извора финансирања, прикупљање података о физичком стању непокретности, формирање базе података, уношење података о
непокретностима, ажурирање базе података, формирање документације за упис права јавне својине у регистар непокретности,
- процена стања имовине, предлагање инвестиционог и текућег одржавања, праћење инвестиција, учествовање у припреми плана јавних инвестиција;
- процена вредности имовине применом одговарајућих методологија, анализа улагања у непокретности, праћење учинка јавних инвестиција, анализа ефеката
улагања у јавне инвестиције путем јавних набавки, јавно-приватног партнерства и концесија;
- послове везане за развој привреде: доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање
у јединици локалне самоуправе,
- пружа саветодавну и техничку помоћ инвеститорима заинтересованим за улагања на подручју општине Александровац,
4.4.4.Одељење за урбанизам и изградњу
Радом одељења руководи начелник одељења Синиша Младеновић ,дипл.грађ.инж ,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6
Контакт телефон: 037 3751-069 или 037 3751-029 локал 17 (централа)
Одељење за развој и инфраструктуру обавља управне и стручне послове из надлежности општинске управе на спровођењу закона и других прописа и то:
- одлучује по захтевима грађана и правних лица за издавање информације о локацији, локацијских услова , грађевинске дозволе , одобрења за употребу
изграђених објеката , одобрење за изградњу објеката за чију изградњу се не издаје грађевинска дозвола, прима и оверава пријаве почетка извођења радова на објектима,
обрађује пријаве и захтеве за озакоњење објеката изграђених без дозволе ,
-одлучује по захтевима грађана и правних лица за постављање привремених објеката на јавним површинама и спроводи поступак давања грађевинског
земљишта у закуп,
-спроводи поступак уклањања објекта или дела објекта који представља непосредну опасност за живот и здравље људи ,за суседне објекте и безбедност грађана
на основу прописане документације у складу са законом.
-припрема податке за израду просторних и урбанистичких планова и одлуке о изради просторних и урбанистичких планова стара се о излагању нацрта планова
на јавни увид, организује јавну презентацију просторних и урбанистичких планова,обавља административно техничке послове за комисију за планове и обавља друге послове
у области планирања из надлежности општине,
- припрема предлоге програма развоја општине, уређивањe насеља и простора, и то: уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
припрему годишњег и средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта;
- реализацију инвестиција које се финансирају средствима буџета општине;
- припрема и спроводи Програм одржавања , уређења и изградње комуналне инфраструктуре:
- обавља послове који се односе на одржавање уличне расвете, набавку потребног материјла за одржавање уличне расвете , као и послове на проширењу уличне
расвете,
- обавља послове на санацији градских улица и локалних путева,
- прати одржавање путне инфраструктуре
- уређење и одржавање улица и саобраћајница, припрему годишњих програма одржавања, заштите и развоја путева и улица, а нарочито: послове који се односе
на одржавање и коришћење општинских путева, у складу са Програмом одржавања објеката путне инфраструктуре и Програмом коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре од значаја за општину, планове за обезбеђење
проходности путева у зимским условима, организацију саобраћаја на мрежи општинских путева, послове јавне расвете, утврђивање накнаде за ванредни превоз на
општинским путевима и улицама на територији општине, одлучивање о захтеву за издавање дозволе за ванредни појединачни превоз и дозволе за неограничени број
превоза за возила која осовински оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачују прописане мере; наплату накнаде за ванредни превоз, и обавља
друге послове које у области путева Република Србија повери општини;
- доношење годишњег плана раскопавања површина јавне намене, закључивање уговора о довођењу раскопаних површина јавне намене у првобитно или
технички исправно стање са инвеститорима и извођачем радова, надзор над раскопавањем и радовима на довођењу у првобитно и технички исправно стање раскопаних
површина јавне намене;
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- послове стручног надзора код изградње инвестиционог објекта , објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и над реализацијом програма
одржавања, заштите и развоја општинских путева ,
- послове евиденције непокретности :
- вођење евиденције о непокретностима које користи општина и јавна предузећа и установе чији је оснивач општина, евиденције терета на непокретностима,
преузимање непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом, прибављање потребне документације и састављање записника о стању имовине,
давање података из евиденције имовине у својини општине;
- припрема нацрта одлука, решења и уговора о прибављању, управљању, коришћењу и располагању покретних и непокретних ствари у јавној својини општине;
- поједине послове везане за коришћење грађевинског земљишта и јавних површина;
- имовинско-правне послове поверене законом :
- послове везане за експропријацију и самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, стручне и административне послове
за потребе Комисије за враћање земљишта по Пољопривредном земљишном фонду,
и обавља друге послове у складу са надлежностима утврђеним посебним законима у областима из надлежности одељења.
4.4.5.Оделење за инспекцијске послове
Радом одељења руководи: начелник одељења , Негован Ивановић дипл.инг.пољ.,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 2 спрат , канцеларија бр.15
Контакт телефон.037 3751-029 локал 16 и 037 3554 558
Преглед послова:
- грађевинска инспекција - надзор над изградњом објеката за које дозволу издаје општина у оквиру обједињене процедуре, контрола градње објеката према одобреној
документацији и стандардима, поштовање прописа о безбедности приликом изградње, утврђивање да објекат представља опасност по здравље и живот људи, покретање
поступка по покренутој иницијативи подносилаца на основу процене ризика по службеној дужности и доношење решења о рушењу и уклањању објеката изграђених без
одобрења, наређује решењем затварање градилишта, извршава решење о уклањању објекта, сачињава програм уклањања објеката и одговара за његово извршење и друго;
- комунална инспекција - надзор у области обављања комуналних делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа, стања комуналних објеката и квалитета пружања
комуналних услуга грађанима, поштовања комуналног реда, сече стабала, одржавање стамбених зграда, неовлашћено заузимање јавних површина предметима,
постављање мањих монтажним објектима и стварима, поједини послови тржишне инспекције у делу надзора над продајом робе ван продајног места, и друго;
- инспекција за саобраћај и путеве - контрола градског и приградског превоза путника, ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто-такси превоза,
паркирања, као и надзор над државним путевима који пролазе кроз насеља на територији општине, општинским путевима , некатегорисаним путевима и улицама у делу
стања, одржавања, реконструкције, заштити, изградњи путева и објеката на њима, контролу над исправношћу хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима и
улицама и друго;
- инспекција заштите животне средине-спроводи надзор и предузима мере прописане сетом закона о заштити животне средине у надлежности општине и прати спровођење
мера и стања животне средине.
.
4.4.6. Одељење за пољопривреду и рурални развој
Радом одељења руководи начелник одељења –––––––––––––––––––,
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , спрат 1, канцеларија бр.6
Контакт телефон: 037 3751-069 или 037 3751-029 локал 17 (централа)
Преглед послова:
пружа информације и помоћ пољопривредницима у циљу стварања услова за коришћење подстицајних средстава за развој пољопривреде,
-Ради анализе и информације из области пољопривреде, прати развој и предлаже мере за даље унапређивање и развој пољопривреде и села, обавља послове
поверене законом и прописима из области пољопривреде из надлежности општине,
- води поступке за издавање водних услова за изградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и то за: јавни водовод у сеоском насељу; сађење дрвећа и
жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали; промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју; воденицу и стамбени објекат на
сплаву и други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим; издаје
водне сагласности и водне дозволе за објекте и радове за које су издати водни услови; води водну књигу о издатим водним актима;
- обавља послове који се односе на: израду, промоцију, праћење, процену и спровођење програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности,
извештавање о процесу спровођења програма руралног развоја; идентификацију, дефинисање и модификовање критеријума и индикатора ефективности мера и
квалитета програма; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама и институцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера
подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; програмирање, праћење, очување природних
ресурса и заштите животне средине;
примену системског Закона о задругама у делу који се односи на земљорадничко задругарство; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију
и унапређење развоја земљорадничког задругарства, спровођење сарадње са међународним и националним организацијама и институцијама у области
земљорадничког задругарства у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области
земљорадничког задругарства, обавља и друге послове из ове области.
- пружање стручне и техничке подршке за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и давање у закуп пољопривредног
земљишта;
- израда и праћење реализације Локалног програма заштите животне средине и других планова, програма и пројеката,
- израда предлога за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и предлога Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине, праћење и контрола стања животне средине, одређени послови праћења и контроле квалитета ваздуха и вода, нивоа комуналне буке и других
показатеља квалитета животне средине,
- евидентирање и обрада података и обавештавање јавности о стању квалитета животне средине, извештавање надлежног министарства и Агенције за заштиту
животне средине о издатим дозволама и стању животне средине и друго; послове енергетског менаџера.
-

4.4.7. Кабинет председника општине
Радом Кабинета руководи шеф кабинета Бобан Јовановић – дипл.инж. .
Адреса: Александровац ул.Јаше Петровића 26 , 1 спрат , канцеларија бр.8
Контакт телефон.037 3751-029 локал 15 и 037 3552 275
Кабинет обавља следеће послове:
- стручне ,саветодавне и организационе послове за председника општине,
- старање о организовању састанака,
- вођење евиденције о предметима у раду председника;
- правно-техничку обраду општих и појединачних аката, председника општине, припрему аката за објављивање и утврђивање аутентичности њихових текстова;
- чување свих изворних аката о раду председника општине ;
- врши стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана
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- послове координација, припрема и ажурирања информација и званичних саопштења, послови комуникације са медијима, послови протокола, послови техничког
секретара;

- обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
- друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине општине.
4.5. Прописи у примени органа општине
У свом раду Општинска управа општине Александровац примењује следеће прописе :

НАЗИВ ЗАКОНА
- Закон о општем управном поступку
- Закон о територијалној организацији Републике Србије
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о локалним изборима
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о радним односима у државним органима и јавним службама
- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о Регистру запослених,изабраних,именованих,постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
- Закон о платама у државним органима и јавним службама
- Закон о систему плата у запослних у јавном сектору
- Закон о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о спречавању злостављања на раду
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о здравственом осигурању
- Закон о здравственој заштити
- Закон о правима пацијената
- Закон о обавезном осигурању у саобраћају
- Закон о одбрани
- Закон о ванредним ситуацијама
- Закон о печату државних и других органа
- Закон о држављанству
- Закон о матичним књигама
- Закон о јединственом бирачком списку
- Закон о наслеђивању
- Закон о јавним службама
- Закон о основама система образовања и васпитања
- Закон о основном образовању и васпитању
- Закон о средњем образовању и васпитању
- Закон о предшколском образовању и васпитању
- Закон о бибилиотечко-информационој делатности
- Закон о култури
- Закон о културним добрима
- Породични закон
--Закон о друштвеној бризи о деци
- Закон о социјалној заштити
- Закон о финансијској подршци породици са децом
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
- Закон о јавном здрављу
- Закон о електронском документу
- Закон о референдуму и народној иницијативи
- Закон о републичким административним таксама
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
- Закон о службеној употреби језика и писма
- Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне
- закон о државним и другим празницима у републици Србији
- Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије
- Закон о јавном информисању и медијима
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
- Закон о заштити података о личности
- Закон о агенцији за борбу против корупције
- Уредбу о канцеларисјком пословању
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о порезима на имовину
- Закон о порезу на доходак грађана
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- Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету Републике Србије за 2016 годину
- Закон о буџету Републике Србије за 2017 годину
- Закон о рачуноводству
- Закон о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о јавним набавкама
- Закон о јавном дугу
- Закон о удружењима
- Закон о политичким странкама
- Закон о финансирању политичких активности
- Закон о спорту
- Закон о црвеном крсту Србије
- Закон о младима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о трговини
- Закон о туризму
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о o озакоњењу објеката
- Закон o претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
- Закон о процени утицаја на животну средину
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
- Закон о заштити животне средине
- закон о заштити од буке у животној средини
- Закон о заштити од пожара
- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о енергетици
- Закон о управљању отпадом
- Закон о државном премеру и катастру земљишта
- Закон о водама
- Закон о пољопривредном земљишту
- Закон о подстицајима у пољопривреди и рурарном развоју
- Закон о пољопривреди и руралном развоју
- Закон о одбрани од града
- Закон о јавним путевима
- Закон о становању и одржавању зграда
- Закон о сахрањивању и гробљима (''Сл.гласник СРС '' број 20/78,
- Закон о експропријацији
- Закон о јавној својини
- Закон о проценитељима вредности непокретности
- Закон о јавно приватном партнерству и концесијама)
- Закон о основама својинско правних односа ( Сл.лист СФТЈ 6/80 ..)
- Закон о промету непокретности
- 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
- Закон о заштити ваздуха
- Закон о превозу терета у друмском саобраћају
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
- Закон о заштити природе
- Закон о заштити од буке у животној средини
- Закон о добробити животиња
- Закон о инспекцијском надзору
- Закон о прекршајима
- Уредбе Владе и Правилници донети ради примене наведених закона

119/2012
62/2006 и 83/2016
54/2009 , …99/2016),
103/2015
99/2016
62/2013
119/2012,68/2015
124/2012 , ….,68/2015
61 /2005 ...,68/2015
51/2009
36/2009
123/2014
10/2016
107/2005
50/2011
36/2011…5/2015
53/2010
36/2009 ,….., 84/2015
72/2009 ,....... 145/2014
96/2015
64/2015
135/2004...36/2009
135/2004…88/2010
135/2004…14/2016
88/2010
111/ 2009……,,20/2015
15/2016
88/2011,104/2016
145/2014
72/2009,14/2016
72/2009 , ….. 96/2015
18/2010 ,……,101/2016
62/2006 ....... 112/2015
10/2013, .....,101/2016
41/2009 ,101/2016
54/2015)
101/2005,… 104/2013
104/2016
53/1993...84/2013
53/1995 ..... 55/2013
72/2011 ,…108/2016
108/2016
72/2011, 108/2016
115/2005
93/2014…..,6/2015
20/1992
3/2009
46/1995…,68/2015
36/2009
36/2009 ….. 14/2016
3/2009,…88/2010
41/2009
36/2015
65/2013,13/2016

У свом раду органи општине примењују акта органа општине Александровац, донете на основу овлашћења из закона и то:
НАЗИВ АКТА

Сл.лист општине

Одлукa о максималном броју запослених код корисника јавних средстава на територији општине Александровац за 2017. год.
Програм развоја спорта општине Александровац за период 2016-2020 године
Одлука о усвајању годишњег Програма заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине
Александровац за 2017. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац
за 2017. годину

8/17
1/16
4/17

Ажурирано фебруар 2018 године
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6/2017

Информатор о раду органа општине Александровац
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију општине Александровац за 2017.
годину
Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији општине Александровац
Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Одлука о основној и додатој подршци детету
Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Александровац
Одлука о чистоћи
Одлука о промени Статута општине Александровац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Александровац за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у јавној својини
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Александровац“ из Александровца са
Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекције за урбанизам и изградњу Александровац“ из
Александровца са Законом о јавним предузећима
Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни центар Александровац – Жупа“ Александровац са
Законом о јавним предузећима
Одлука о организацији Општинске управе општине Александровац
Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац,
Александровац и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац,
Александровац од стране оснивача јавног предузећа
Одлука о измени плана размештаја мањих монтажних објеката
Одлука о изменама Одлуке о финансирању јавне расвете на подручју општине Алекснадровац
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину на територији општине Александровац
Одлука о прихватању чланства у организацији Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)
Одлука о конвертовању потраживања општине Александровац у удео привредног друштва Трајал Корпорација А.Д.
Одлука о такси превозу
Одлука о матичном подручју на територији општине Александровац
Одлука о буџету општине Александровац за 2017. годину
Кадровски План општине Александровац за 2017. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Стратегија управљања ризицима општине Александровац
Правилник о коришћењу телефона
Програм расподеле одобрених средстава за накнаду штета услед елементарних непогода
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2015. Г.
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Александровац
Одлука о обезбеђивању услова за бољу кадровску обезбеђеност у Дому здравља ''Др Добривоје Гер. Поповић'' Александровац за 2015. годину
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину општине Александровац
Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи
Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на подручју општине Александровац
Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Aлександровац
Одлуке о коришћењу јавних површина у данима привредно – туристичке манифестације „Жупска берба“
Одлука о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Наша радост'' Александровац
Одлука о студентским наградама
Одлука о ученичким наградама
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Александровац
Правилник о попису имовине и обавеза у органима општине Александровац
Правилник о буџетском рачуноводству
Правилник о благајничком пословању
Одлука о обезбеђивању вршења послова буџетске инспекције у општини Александровац
Одлука о обезбеђивању вршења послова интерне ревизије општине Александровац
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Александровац
Одлука о оснивању ''Агенција за књиговодствене услуге општине Александровац'' доо Александровац - Пречишћен текст
Одлука о буџету општине Александровац за 2016 годину
Одлука о прибвав љању , коришћењу и управљању и располагању стварима у јавној својини
Одлука о додељивању награда и признања општине Александровац
Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Александровац
Општински план за проглашење ерозивних подручја
Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Александровац
Одлука о накнади за коришћење и конституисање права службености на непокретностима у јавној својини
Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене за територију општине Александровац
Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац - Пречишћен текст
Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњуАлександровац и преузимању
права,обавеза и пословања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац од стране оснивача јавног предузећа
Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Општине Александровац
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Александровац
Одлука о мрежи предшколске установе на територији општине Александровац
План размештаја мањих монтажних објеката
Одлука о давању на привремено управљање катастарских парцела 3530 и 2827 у КО Александровац ЈКСП ''Александровац'' Александровац
Одлуке о правобранилаштву општине Александровац
Стратегије развоја општине Александровац за период од 2015. године до 2020. године
Ажурирано фебруар 2018 године
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2/17
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016
4/2017
1/17
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
8/2017
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016

2/2015….14/2016
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
5/2015….14/2016
5/2015 , 14/2016
5/2015
5/2015
8/2015
8/2015
8/2015
8/2015
9/2015
9/2015, 15/2016
9/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015
1/2014
1/2014
3/2014
3/2014
3/2014….14/2016
3/2014
3/2014
4/2014
14/2016
5/2014,5/2015 ,15/2016
5/2014
5/2014
5/2014…14/2016
5/2014
6/2014
7/2014

Информатор о раду органа општине Александровац
Одлуке о буџету општине Александровац за 2016 годину
Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији општине Александроваc
Одлука о коришћењу службених возила у органима општине Александровац
Одлука о коришћењу репрезентације
Одлука о условном отпису камата и моровању пореског дуга
Одлука о приватању уговора годишњој чланарини
Одлука о прихватању уговора о оснвиању ''Агенције за регионални развој расинског округа ДО Крушевац
Одлука о образовању комисије за планове и именовању чл.комисије
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Александровац
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину на територији општиен Александровац
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине Александровац
Одлука о оприступању изради Плана детаљне регулације за изградњу кооридора инфраструктурног енергетског објекта -разводни гасовод
Александровац-Брус, Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин, ознака РГ 09-04,деоница на територији општине Александровац
Одлука о накнадама чланова надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Александровац
План генералне регулације – Александровац .....
Правилник о критеријумима, условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
Одлука о правобранилаштву општине Александровац
Одлука о оснивању ''Агенција за књиговодствене услуге општине Александровац'' доо Александровац - Пречишћен текст
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Канцеларија за локални економски развој општине Александровац ''
Алекандровац
Одлука о финансијској подршци породицама са петоро и више деце
Одлука о потврђивању чланства општине Александровац у Сталнојконференцији градова и општина-Савезу градова и општина Србије
Одлука о усвајању просторног плана
Просторни план општине Александровац
Одлука о обезбеђивању права на помоћ у кући лица која су у стању социјалних и здравствених потреба
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале уједом паса луталица
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Александровац
Правилник о поступку и начину доделе стредстава буџета удружењима грађана , традиционалним верским заједницамa и другим невладиним
организацијама.
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне седине
План управљања отпадом за период 2010-2020 године
Одлука о локалним путевима и улица општине Александровац
Одлука о прибављању у својину путем изградње водоводне мреже у селима:Суботица,Вражогрнци и део села Трнавци
Одлука о боравишној такси ..
Одлука о правима на помоћ породици са десом.........
Одлука о проглашењу гробља у Стањеву за градско гробље
Одлука о оснивању туристичке организаицје Алекандровац
Одлука о накнадама члановима стручне комисиje и других радних тела које именује општинска управа општине Алекандровац.
Одлука о висини новачних износа материјалне помоћи за новорошене бебе
Одлука о паркиралиштима
Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлукa о локалним административним таксама
Одлука о наплати накнаде за паркирање моторних возила за време одржавања привредно туристичке манифестације ''Жупска берба''
Статут општине Александровац
Одлука о организацији општинске управе општине Александровац
Одлука о финансирању аутобуског превоза старих и инвалидних лица
Одлука о финансирању јавне расвете на подручју општине Александровац
Одлука о оснивању Дома здравља у Александровцу
Одлука о успостављању специјалних односа са општином Шековићи из Рерпублике Српске .
Одлуке о комуналној инспекцији
Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Александровац
Одлука о називима улица, трга и установа
Одлука о мерама за заштиту од буке
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о пречишћавању и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода ..
Одлука о задуживању општине Александровац
Одлука о оснивању месних заједница
Одлука о оснивању народне библиотеке
Одлуке о оснивању завичајног музеја Жупа Александровац
Одлуку о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Одлуку о одређивању привремених локација за продају робе
Одлука о гробљима и сахрањивању
Oдлуке о оснивању јавног комуналног стамбеног предузећа ''Александровац'' Александровац
Oдлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Александровац
Oдлукa о оснивању Дечје установе ''Наша радост'
Одлуке о организовању установе за обављање култруно-образовне и пословно-развојне делатности Дома културе ''Александровац''

7/2015, 9/2016 I 14/2016
7/2014, 5/2015
7/2014
7/2014
1/2013
3/2013
3/2013
6/2013
6/2013
6/2013…5/2014
7/2013
7/2013
1/2012
6/2012
6/2014
12/2015
12/2012…3/2014
1/2011…3/2011
1/2011
4/2011
4/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2010…..15/2016
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4/2010
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6/2010 ..5/2014
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2/2009
10/2008…..8/2015
10/2008…8/2015
5/2009
7/2008….11/2016
7/2008 .. 14/16
8/2008…5/14
3/2007,14/2016
3/2006
4/2006
1/2005
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1/2005..4/2009
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1/2005….1/2016
6/2005 ..5/2007
10/2004
10/2004
2/92;11/2004;
3/2003 …1/2005
3/2003 I 1/2005
3/2003 2/2007
1/2002 I 1/2005
6/2002…11/2004
1/1992 .11/204
2/1992,11/2004
4/91,11/2004 3/2014

5. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
Приходи и расходи буџета општине Александровац утврђује Скупштина општине Александровац на предлог Општинског већа Одлуком о буџету , Одлукама о
ребалансу буџета општине и Одлуком о завршном рачуну буџета општине Александровац . :
Одлука о буџету општине , доноси се најкасније до 25.децембра текуће , за наредну буџетску годину.
Одука о ребалансу буџета општине се доноси у току буџетске године.
Ажурирано фебруар 2018 године
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Одлука о завршном рачуну буџета ,доноси се најкасније до 15.јуна текуће за претходну буџетску годину.
5.1. Подаци о приходима и расходима буџета за 2017. годину
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', брoj 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 7/2008, 1/2012,
13/2012 , 3/2013 и 11/2016), Скупштина општине Александровац, на VII седници, одржаној дана 20. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе
корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, састоје се од:

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска класификација

у динарима

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

701.376.834,00

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

721.467.771,56

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

-20.090.937,56

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0,00

2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

92

3.000.000,00

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

24.990.937,56

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

62
(7+8) - (4+5) - 62

-20.090.937,56

6211
61

7.900.000,00

(91+92+3) - (61+6211)

20.090.937,56

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Економска
класификација

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2 Самодопринос

Износ
701.376.834,00

71

329.200.000,00

711

245.200.000,00

711180

1.3 Порез на имовину
1.4 Остали порески приходи
2. Непорески приходи
Ажурирано фебруар 2018 године
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2.1 Приходи од имовине

741

31.100.000,00

2.2 Приходи од продаје добара и услуга

742

36.684.159,00

2.3 Новчане казне

743

2.800.000,00

744+745+771

16.365.730,00

714543 + 714562 +
743324

7.500.000,00

2.4 Остали непорески приходи
3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
4. Донације

731+732

5. Трансфери
6. Примања од продаје нефинансијске имовине

733

251.944.901,00

8

25.782.044,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине
1. Текући расходи

721.467.771,56
4

569.820.755,08

1.1 Расходи за запослене

41

162.018.515,00

1.2 Коришћење услуга и роба

42

193.904.342,33

1.3 Отплата камата

44

5.600.000,00

1.4 Субвенције

45

54.734.212,00

1.5 Социјална заштита из буџета

47

16.465.000,00

1.6 Остали расходи

48

32.936.828,00

1.7 Средства резерви

499

4.000.000,00

2. Донације, дотације и трансфери

46

100.161.857,75

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

151.647.016,48

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање

92

3.000.000,00

91

0,00

2.1 Задуживање код домаћих кредитора

911

2.2 Задуживање код страних кредитора

912

Отплата дуга и набавка финансијске имовине
3. Отплата дуга

61

7.900.000,00

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима

611

7.100.000,00

3.2 Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3 Отплата дуга по гаранцијама

613

3.4.

614

4. Набавка финансијске имовине

800.000,00

6211

Вишак прихода из ранијих година

3

24.990.937,56

Члан 3.
Финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 20.090.937,56 динара, обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.

Члан 4.

Приходи буџета општине Александровац за 2017. годину у укупном износу од 646.893.371 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном
износу од 82.474.400,56 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима:
ПЛАН ЗА 2017.
Класа/Категорија/Група

Конто

300000

300000

700000

700000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Средства из
буџета

Структ
ура %

Средства из
осталих извора
финансирања

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Ажурирано фебруар 2018 године

618.111.327,00
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710000
711000

713000

714000

710000

ПОРЕЗИ

333.700.000,00

51,59%

0,00

333.700.000,00

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

245.200.000,00

37,90%

0,00

245.200.000,00

711111

Порез на зараде

180.000.000,00

27,83%

180.000.000,00

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе

1.500.000,00

0,23%

1.500.000,00

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе

7.000.000,00

1,08%

7.000.000,00

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

19.000.000,00

2,94%

19.000.000,00

711143

Порез на приходе од непокретности

4.000.000,00

0,62%

4.000.000,00

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

1.000.000,00

0,15%

1.000.000,00

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу
Пореске управе

500.000,00

0,08%

500.000,00

711147

Порез на земљиште

1.500.000,00

0,23%

1.500.000,00

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске
управе

700.000,00

0,11%

700.000,00

711190

Порез на друге приходе

30.000.000,00

4,64%

30.000.000,00

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

52.000.000,00

8,04%

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица

19.000.000,00

2,94%

19.000.000,00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица

18.000.000,00

2,78%

18.000.000,00

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

5.000.000,00

0,77%

5.000.000,00

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе

6.000.000,00

0,93%

6.000.000,00

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

4.000.000,00

0,62%

4.000.000,00

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

21.500.000,00

3,32%

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

14.000.000,00

2,16%

14.000.000,00

714543

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта

1.000.000,00

0,15%

1.000.000,00

714552

Боравишна такса

1.000.000,00

0,15%

1.000.000,00

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

3.500.000,00

0,54%

3.500.000,00

714593

Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних, телефонских и телеграфских водова и слично,
на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни
орган локалне самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714594

Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката
којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако
је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе

400.000,00

0,06%

400.000,00
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716000

730000
733000

714595

Накнада за постављање објеката и средстава за
оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и
улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714598

Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улице,
ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714599

Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута
и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе

100.000,00

0,02%

100.000,00

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

15.000.000,00

2,32%

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

15.000.000,00

2,32%

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

229.611.327,00

35,49%

22.333.574,00

251.944.901,00

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

229.611.327,00

35,49%

22.333.574,00

251.944.901,00

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина

229.611.327,00

35,49%

16.853.574,00

246.464.901,00

0,00%

5.480.000,00

5.480.000,00

733151
733154
740000
741000

742000

0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

54.800.000,00

8,47%

35.149.889,00

89.949.889,00

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

31.100.000,00

4,81%

0,00

31.100.000,00

741151

Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака

500.000,00

0,08%

500.000,00

741520

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта

2.000.000,00

0,31%

2.000.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

22.000.000,00

3,40%

22.000.000,00

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима

3.500.000,00

0,54%

3.500.000,00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

200.000,00

0,03%

200.000,00

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом

200.000,00

0,03%

200.000,00

741538

Допринос за коришћење грађевинског земљишта

700.000,00

0,11%

700.000,00

741569

Сливна водна накнада од правних лица

2.000.000,00

0,31%

2.000.000,00

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

16.000.000,00

2,47%

20.684.159,00

36.684.159,00

742151

Приходи од продаје добара и услуга

0,00%

20.684.159,00

20.684.159,00

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини

1.000.000,00

0,15%

1.000.000,00

742153

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште

3.500.000,00

0,54%

3.500.000,00

742251

Општинске административне таксе

1.500.000,00

0,23%

1.500.000,00

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

2.500.000,00

0,39%

2.500.000,00

742255

Такса за озакоњење објеката

5.000.000,00

0,77%

5.000.000,00
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743000

744000

745000

800000
810000

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

2.500.000,00

0,39%

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

5.800.000,00

0,90%

743324

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

3.000.000,00

0,46%

3.000.000,00

743351

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општине

300.000,00

0,05%

300.000,00

743924

Приходи од увећања целокупног пореског дуга

2.500.000,00

0,39%

2.500.000,00

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

1.500.000,00

0,23%

13.085.730,00

14.585.730,00

744151

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

1.500.000,00

0,23%

13.085.730,00

14.585.730,00

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

400.000,00

0,06%

1.380.000,00

1.780.000,00

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

200.000,00

0,03%

1.380.000,00

1.580.000,00

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
општине

200.000,00

0,03%

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

25.782.044,00

3,99%

0,00

25.782.044,00

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

25.782.044,00

3,99%

0,00

25.782.044,00

Примања од продаје непокретности

25.782.044,00

3,99%

811000
920000

2.500.000,00
0,00

5.800.000,00

200.000,00

25.782.044,00

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

3.000.000,00

0,46%

921951

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина

3.000.000,00

0,46%

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

646.893.371,00

100,00
%

57.483.463,00

704.376.834,00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

646.893.371,00

100,00
%

82.474.400,56

729.367.771,56

3+7+8+9

0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Члан 5.

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, планирају се у укупном износу од 729.367.771,56 динара, и то:
I Средства из буџета у укупном износу од 646.893.371,00 динара:
1.
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 638.993.371 динара и
2.
Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама и отплата за финансијски лизинг - 7.900.000,00 динара
II Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 82.474.400,56 динара:
1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 35.149.889,00 динара,
2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 22.333.574,00 динара,
3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 24.990.937,56 динара.

Члан 6.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара, по
основним наменама утврђују се у следећим износима:
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Члан 7.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 0 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара,
по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:
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Члан 8.
Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 0 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара,
по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:
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Члан 9.
Планирани капитални издаци за 2017. годину, исказују се у следећем прегледу:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Средства буџета у укупном износу од 646.893.371,00 динара, средства из осталих извора у укупном износу од 82.474.400,56 динара, распоређују се по
корисницима и наменама, и то:
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/2015), број запослених код корисника
буџета општине Александровац не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
Максимални број запослених на неодређено време у јавном сектору општине Александровац по организационим облицима је:
Р
Редни

Назив организационог облика

Изабрана , именована и
постављена лица на
одређено време
за 2015
5

б
број
I

органи општине Александровац

1
2

Скупштина општине
Председник општине

I

3

максимални,број запослених на
неодређено време
за 2015
76

1
2

Општинско веће
Општинска управа

1

74

5

Јавно правобранилаштво

1

1

6

месна заједница Александровац

I

јавнe службe

6

110

1

Предшколска установа ''Наша радост ''

1

75

2

Народна библиотека

1

6

3

Дом културе ''Милосав Буца Мирковић''

1

18

4

Музеј винарства и виноградарства

1

5

5

Завичајни музеј Жупе

1

4

6

Туристичка организација Александровац

1

2

I

јавнa предузећa

2

145

2

Јавно комунално стамбено предузеће Александровац

1

137

3

Јавно предузеће ''Пословни центар'' Александровац-Жупа

1

8

I

привреднa друштвa

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

336

II

III

IV

1

Члан 12.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог
програма, и о томе обавестити скупштину општине.
Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима без претходне сагласности председника општине и ако за њихове плате нису
обезбеђена средства у буџету за 2017. годину.
Члан 13.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора општине Александровац.
Члан 14.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте
прихода и примања.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком за директне и индиректне буџетске кориснике у оквиру раздела 1,2,3,4 и 5 вршиће се у
оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.
Изузетно, у случају да се буџету општине Александровац из другог буџета (Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна средства,
укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове Одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.

раздела:

Члан 16.
Распоред и коришћење средстава у 2017. години утврђених овом Одлуком, вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће, и то у оквиру следећих

Раздео 3, глава 1, функционална класификација 160 – Општински штаб за ванредне ситуације и функционална класификација 360 – Програм расподеле
средстава за безбедност саобраћаја
Раздео 5, глава 1 – Дотације и накнаде из буџета (суфинансирање програма невладиних организација и удружења по основу јавних конкурса, суфинансирање
пројеката којима се остварује јавни интерес у области информисања и једнократне награде талентованим ученицима и студентима, као и дотације верским заједницама)
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Средства Фонда за развој пољопривреде, Раздео 5, глава 1.1, функционална класификација 421, користиће се у складу са Програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2017. годину.
Средства Фонда за заштиту животне средине, Раздео 5, глава 1.2, функционална класификација 560, користиће се у складу са Програмом заштите животне
средине за територију општине Александровац за 2017. годину.
Члан 17.
Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који
је у складу са Законом о буџетском систему.
Председник општине, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад Законом утврђеног нивоа од 10% укупних прихода, уколико је дефицит резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 18.
По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Александровац, Одељење за буџет и финансије обавештава директне
и индиректне буџетске кориснике о одобреним апропријацијама.
Члан 19.
Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима
та средства одобрена и пренета.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се
извршавати на терет буџета.
Изузетно, корисници буџетских средстава, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из
прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а нeизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 22.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну рачуноводствену документацију за плаћање (копије).
У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 24.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 25.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, дужни су да поступају у
складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Члан 26.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. години.
Члан 27.
Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи
из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Члан 28.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења
предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или
отказати уговор.

материјал.

Члан 29.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 30.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје
о остварењу прихода и извршењу расхода, и то: месечно (до 05. у месецу за претходни месец) и квартално (до 10. априла за период јануар – март; до 10 јула за период
јануар – јун; до 10. октобра за период јануар – септембар и до 10. јануара за период јануар – децембар).
Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама.
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Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала,
односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 32.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у
2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Александровац за 2016. годину.
Члан 33.
Одлуку о промени апропријације у току године у складу са чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.
Корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за буџет и финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода
који се финансира из општих прихода буџета, у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Члан 34.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Општинско веће.
Члан 35.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.
Члан 36.
Повраћај погрешно или више наплаћених буџетских прихода, врши се у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему и чланом 7. Правилника о начину
коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Александровац.
Члан 37.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.
Члан 38.
Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,
као и одлука о дугорочном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, доносе се у складу са чланом 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Закона о јавном дугу
(''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
Члан 39.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно руководилац, односно лице које је одговорно за управљање
средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
одобрених буџетских апропријација.
Члан 40.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника
буџетских средстава, одговоран је начелник Одељења за буџет и финансије.
Члан 41.
Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 42.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 43.
Ову Одлуку објавити у '' Службеном листу општине Александровац '' и доставити Министарству финансија Републике Србије.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Александровац, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број 020-655/2016-01 од 20 .децембра 2016. године
Председник Скупштине општине
мр Тома Савковић

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон ,103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', брoj 129/07 и 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине
Александровац'', брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 , 3/2013,11/2016 и 4/2017), Скупштина општине Александровац, на XI седници, одржаној дана 12. септембра 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
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I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о буџету општине Александровац за 2017. годину (''Службени лист општине Александровац'', број 15/2016), мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Економска
класификација

ОПИС
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

Износ
669.003.800,12

1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)

711

241.700.000,00

1.2 Порез на имовину

713

52.000.000,00

714+716

36.500.000,00

74

56.700.000,00

2.1 Приходи од имовине

741

32.930.000,00

2.2 Приходи од продаје добара и услуга

742

17.970.000,00

1.3 Остали порески приходи
2. Непорески приходи

2.3 Новчане казне
2.4 Остали непорески приходи
3. Трансфери
4. Примања од продаје нефинансијске имовине

743

5.800.000,00

744+745+772

12.110.000,00

733

248.591.103,12

8

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине
1. Текући расходи

21.402.697,00
691.119.834,76

4

574.672.818,28

1.1 Расходи за запослене

41

156.247.752,00

1.2 Коришћење услуга и роба

42

189.972.243,02

1.3 Отплата камата

44

5.100.000,00

1.4 Субвенције

45

72.234.212,00

1.5 Социјална заштита из буџета

47

18.558.702,12

1.6 Остали расходи

48

36.635.294,39

1.7 Средства резерви

499

3.908.500,00

2. Донације, дотације и трансфери

46

92.016.114,75

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

116.447.016,48

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

3.000.000,00

Отплата дуга и набавка финансијске имовине
3. Отплата дуга

61

7.550.000,00

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима

611

7.100.000,00

3.2 Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3 Отплата дуга по гаранцијама

613

3.4.Отпата гавнице за финансијски изинг

614

4. Набавка финансијске имовине

450.000,00

6211

Вишак прихода из ранијих година

3

26.666.034,64

Члан 2.
У члану 4 одлуке о буџету за 2017.годину приходи буџета општине Александровац за 2017. годину у укупном износу од 646.893.371 динара замењују се износом
од 642.014.024 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 82.474.400,56 динара, замењују се износом од 56.655.810,76 динара и по
изворима и врстама прихода приказани су на следећи начин:
Класа/Категорија/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
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Средства из
буџета

300000

300000

700000

700000

Структура
%

Пренета средства из претходне године

Средства из
осталих
извора
финансирања

ЈАВНА
СРЕДСТВА

26.666.034,64

26.666.034,64

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

617.611.327,00

96,20%

29.989.776,12

647.601.103,12

710000

ПОРЕЗИ

330.200.000,00

51,43%

0,00

330.200.000,00

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

241.700.000,00

37,65%

0,00

241.700.000,00

711111

Порез на зараде

180.000.000,00

28,04%

180.000.000,00

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу
Пореске управе

1.500.000,00

0,23%

1.500.000,00

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе

7.000.000,00

1,09%

7.000.000,00

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем

19.000.000,00

2,96%

19.000.000,00

711143

Порез на приходе од непокретности

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари по основу самоопорезивања и по решењу Пореске
управе

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

500.000,00

0,08%

500.000,00

711147

Порез на земљиште

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу
Пореске управе

700.000,00

0,11%

700.000,00

711190

Порез на друге приходе

30.000.000,00

4,67%

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

52.000.000,00

8,10%

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
од физичких лица

19.000.000,00

2,96%

19.000.000,00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
од правних лица

18.000.000,00

2,80%

18.000.000,00

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

5.000.000,00

0,78%

5.000.000,00

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
по решењу Пореске управе

6.000.000,00

0,93%

6.000.000,00

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу
Пореске управе

4.000.000,00

0,62%

4.000.000,00

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

21.500.000,00

3,35%

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина

14.000.000,00

2,18%
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716000

730000
733000

740000
741000

714543

Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

714552

Боравишна такса

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

3.500.000,00

0,55%

3.500.000,00

714593

Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних, телефонских и телеграфских водова и
слично, на општинском путу и улици, ако је управљач
пута надлежни орган локалне самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714594

Годишња накнада за коришћење комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са општинског пута
и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе

400.000,00

0,06%

400.000,00

714595

Накнада за постављање објеката и средстава за
оглашавање и обавештавање у пределу општинског
пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган
локалне самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714598

Накнада за ванредни превоз на општинском путу и
улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе

500.000,00

0,08%

500.000,00

714599

Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског
пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган
локалне самоуправе

100.000,00

0,02%

100.000,00

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

15.000.000,00

2,34%

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

15.000.000,00

2,34%

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

229.611.327,00

35,76%

18.979.776,12

248.591.103,12

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

229.611.327,00

35,76%

18.979.776,12

248.591.103,12

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина

229.611.327,00

35,76%

13.803.574,00

243.414.901,00

733151

0,00%

5.176.202,12

5.176.202,12

0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

733154

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

57.100.000,00

8,89%

11.010.000,00

68.110.000,00

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

32.900.000,00

5,12%

30.000,00

32.930.000,00

741151

Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака

500.000,00

0,08%

741411

Приход од полисе осигурања

741520

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта

2.000.000,00

0,31%

2.000.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности

25.000.000,00

3,89%

25.000.000,00
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742000

743000

744000

745000

772000

800000

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима

741534

2.000.000,00

0,31%

2.000.000,00

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

200.000,00

0,03%

200.000,00

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом

500.000,00

0,08%

500.000,00

741538

Допринос за коришћење грађевинског земљишта

700.000,00

0,11%

700.000,00

741569

Сливна водна накнада од правних лица

2.000.000,00

0,31%

2.000.000,00

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

16.000.000,00

2,49%

1.970.000,00

17.970.000,00

742151

Приходи од продаје добара и услуга

0,00%

1.970.000,00

1.970.000,00

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини

1.000.000,00

0,16%

1.000.000,00

742153

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште

3.500.000,00

0,55%

3.500.000,00

742251

Општинске административне таксе

1.500.000,00

0,23%

1.500.000,00

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

2.500.000,00

0,39%

2.500.000,00

742255

Такса за озакоњење објеката

5.000.000,00

0,78%

5.000.000,00

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

2.500.000,00

0,39%

2.500.000,00

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

5.800.000,00

0,90%

743324

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

3.000.000,00

0,47%

3.000.000,00

743351

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општине

300.000,00

0,05%

300.000,00

743924

Приходи од увећања целокупног пореског дуга

2.500.000,00

0,39%

2.500.000,00

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

2.000.000,00

0,31%

5.850.000,00

7.850.000,00

744151

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

2.000.000,00

0,31%

5.850.000,00

7.850.000,00

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

400.000,00

0,06%

3.160.000,00

3.560.000,00

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

200.000,00

0,03%

3.160.000,00

3.360.000,00

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
општине

200.000,00

0,03%

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

700.000,00

700.000,00

772000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

700.000,00

700.000,00

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

21.402.697,00

3,33%

0,00

21.402.697,00

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

21.402.697,00

3,33%

0,00

21.402.697,00
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811000
920000

Примања од продаје непокретности

21.402.697,00

3,33%

21.402.697,00

920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

3.000.000,00

0,47%

0,00

3.000.000,00

921951

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
у корист нивоа општина

3.000.000,00

0,47%

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

642.014.024,00

100,00%

29.989.776,12

672.003.800,12

3+7+8+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

642.014.024,00

100,00%

56.655.810,76

698.669.834,76

3.000.000,00

Члан 3.
У члану 5. Одлуке о буџету за 2017.годину расходи и издаци буџета општине Александровац за 2017. годину, у укупном износу од 729.367.771,56 динара, замењују се износом
од 698.669.834,76 динара на следећи начин
I Средства из буџета у укупном износу од 642.014.024 динара:
3.
Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 691.119.834,76 динара и
4.
Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама и отплата за финансијски лизинг – 7.550.000,00 динара
II Средства из осталих извора финансирања - укупан износ од 82.474.400,56 динара замењују се износом од 56.655.810,76 динара кога чине:
1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 9.460.000 динара,
2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти у укупном износу од 20.529.776,12 динара,
3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 26.666.034,64 динара.
Члан 4.
У члану 6. Одлуке о буџету за 2017.годину расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара замењују се износом од 642.012.024 динара и расходи и
издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара замењују се износом од 56.655.810,76 динара и по основним наменама приказани су на следећи
начин:
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Члан 5.
У члану 7 Одлуке о буџету за 2017.годину расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара замењују се износом од 642.012.024 динара и расходи и
издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара замењују се износом од 56.655.810,76 динара и по функционалној класификацији приказани су на
следећи начин:
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Члан 6.
У члану 8. Одлуке о буџету за 2017.годину расходи и издаци из средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара замењују се износом од 642.012.024 динара и
расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара замењују се износом од 56.655.810,76 динра и по програмској класификацији приказани
су на следећи начин:
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Члан 7.
Планирани капитални издаци за 2017. годину, исказују се у следећем прегледу:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
У члану 10 Одлуке о буџету за 2017.годину средстава буџета у износу од 646.893.371,00 динара замењују се износом од 642.012.024 динара и расходи и издаци из
средстава из осталих извора у износу од 82.474.400,56 динара замењују се износом од 56.655.810,76динара и распоређују се по корисницима на следећи начин:
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 68/2015), 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

Назив организационог облика

б
број
I

органи општине Александровац

1
2

Скупштина општине
Председник општине

I

3

Изабрана , именована и
постављена лица на
одређено време
за 2017
5

максимални,број запослених на
неодређено време
за 2017
61

1
2

Општинско веће
Општинска управа

1

59

5

Општинско правобранилаштво

1

1

6

месна заједница Александровац

I

јавне службе

6

106

1

Предшколска установа ''Наша радост ''

1

74

2

Народна библиотека

1

5

3

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

јавна предузећа

2

140

2

II

III

1

Јавно комунално стамбено предузеће Александровац

1

131

3

Јавно предузеће ''Пословни центар'' Александровац-Жупа

1

9

I

привредна друштва

2

5

1

Канцеларија за локални економски развој д.о.о Александровац

1

2

IV
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2

Агенција за књиговодствене услуге општине Александровац д.о.о

1

3

УКУПНО: I + II + III + IV

15

312

Члан 10.
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 020-248/2017-01 од 12. септембра 2017. године
Председник Скупштине општине
мр Тома Савковић

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...99/14) и
Уредбом Владе Републике Србије о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих,постављених лица и запослених у државним органима-пречишћени текст
(''Сл.гласник РС '' број 44/08 и 2 /2012).
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органе општине Александровац и накнаду за рад у скупштини општине и
општинском већу за лица која нису на сталном рад, одређене су Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине
Александровац ('' Службени лист општине Александровац број 6/2013 и 7/2014).
О Д Л У К У
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица у органима општине Александровац
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраним и постављеним лицима у органима општине Александровац у складу са Законом о
платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима.
Члан 2.
Изабрана лица су лица која бира Скупштина општине Александровац, и то:
1. председник општине,
2. заменик председника општине,
3. председник Скупштине општине Александровац,
4. заменик председника Скупштине општине,
5. чланови Општинског већа.
Постављена лица су лица која поставља Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине, и то:
1.
секретар Скупштине општине,
2.
јавни правобранилац општине,
3.
начелник Општинске управе,
4.
интерни ревизор
5.
помоћник председника општине.
Члан 3.
Изабрана и постављена лица која су на сталном раду у органима општине за свој рад примају плату.

1)
2)
3)
4)

Члан 4.
Плате изабраних и постављених лица на сталном раду, утврђују се на основу:
основице за обрачун плата,
коефицијента који се множи основицом,
додатка на плату,
обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5
Основицу за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине, утврђује Влада Републике Србије.
Члан 6.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних лица износе:
7,74 за председника општине,
6,20 за заменика председника општине,
7,20 за председника Скупштине општине,
4,50 за заменика председника Скупштине општине,
4,20 за чланове Општинског већа.
Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица, који садржи основни и додатни коефицијент и увећање коефицијента, износи:
Коефицијент за обрачун и исплату плате
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.
.
3
.

1.
2.
3.

Постављена лица
Начелник Општинске управе
Секретар Скупштине
Помоћник председника
Јавни правобранилац

Основни
14.85
14.85
14.50
14.50

Додатни
9.00
9.00
7.00
7.00

Увећање
30%
30 %
30 %
30%

Укупни
31,00
31,00
27,95
27,95

Члан 7.
Изабрано и постављено лице на сталном раду има право на додатак на плату за:
време проведено у радном односу (минули рад),
рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад),
рад на дан државног и верског празника.
Висина додатка на плату из става 1 овог члана, се утврђује у складу са законом и овим Одлуком.
Члан 8.
Изабрано и постављено лице на сталном раду има право на додатак на зараду од 0,4 % цене рада за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу.

раду.

Члан 9.
Изабрана и постављена лица на сталном раду са радним временом краћим од пуног радног времена, остварују право на плату сразмерно времену проведеном на
Изабрано , постављено и именовано лице које није на сталном раду у органима општине и сталном радном телу скупштине има право на накнаду , и то:
председник Скупштине општине,
заменик председника Скупштине ,
члан Општинског већа ,
у износу од 40 % од основне плате. и
председник савета у износу накнаде прописане овом одлуком за заменика председника скупштине општине.
Под платом утврђеном за функцију коју изабрано и постављено лице обавља, у смислу става 2 овог члана, сматра се основна плата (коефицијент Х основица).

Члан 10.
На основу овог Одлуке, Савет за административна питања Скупштине општине Александровац донеће решења о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату
плата изабраним и постављеним лицима у органима општине .
Члан 11.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих лица у јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач општина Александровац, а
финансирају се из буџета општине, могу се утврђивати највише до коефицијената утврђених овим Одлуком, и то за:
- директоре јавних предузећа, највише до коефицијента утврђеног за начелника Општинске управе,
- директоре установа и организација, највише до коефицијента утврђеног за помоћника председника општине,
- за запослене у јавним предузећима, установама и организацијама, највише до коефицијената утврђених за запослене у Општинској управи.
Члан 12.
Лице изабрано или постављено актом Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине, по престанку функције, има право на плату у трајању од 6
месеци у висини коју је имало у време престанка функције у складу са законом.
Право на плату из става 1 овог члана изузетно може се продужити до 6 месеци уколико у том времену изабрано и постављено лице стиче право на пензију.
Права из става 1 и 2 овог члана престају заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Члан 13.
Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, биће објављена у ''Службеном листу општине Александровац'' а примењиваће се почев од плате за месец новембар
2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-1133/2013-01 од 29. новембра 2013. године
Председник
Скупштине општине Александровац
мр Тома Савковић,с.р
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима општине Александровац (''Сл. лист општине Александровац''
број 6/2013) у члану 6, у ставу 2 (табеларни приказ), врши се допуна тако што се иза тачке 4. додаје тачка 5. која гласи:
5.

Интерни ревизор

14.50

7.00

30%

27,95

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Александровац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-625/2014-01 од 11. септембра 2014. године
Председник
Скупштине општине Александровац
Мр Тома Савковић

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'' број 34/01 и 92/11), члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Сл.гласник РС'' број 44/08 – пречишћен. текст и 2/12) и члана 26. Статута
општине Александровац (''Сл.лист општине Александровац'' број 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),
Скупштина општине Александровац на XXV седници одржаној дана 21.08.2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Александровац.
Члан 2.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Александровац износе:
12,05 за самосталног стручног сарадника
10,77 за вишег стручног сарадника
10,45 за стручног сарадника
9,91 за вишег сарадника
8,95 за сарадника
8,85 за висококвалификованог радника и вишег референта
8,74 за референт и дактилограф
8.00 квалификованог радника
6,40 за неквалификованог радника
Коефицијент из става 1 овог члана, за запослене у Општинској управи увећава се по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијенат и то:
8,40 - руководиоцу унутрашње организационе јединице
8,40 - зa сaмoстaлнoг стручнoг сaрaдника
8,20 - зa вишeг стручнoг сaрaдникa
5,75 - зa стручнoг сaрaдникa
3,60 - зa вишeг сaрaдникa
2,30 - зa сaрaдникa и висококвалификованог радника
1,20 - зa стенографа и вишeг рeфeрeнтa
0,93 - референт и дактилограф
0,53 - зa квалификованог рaдникa
0,53 - зa неквалификованог рaдникa.
Коефицијент из става 1. увећан за додатни коефицијент из става 2. овог члана, увећава се:
- запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом за 10%.
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја – највише
до 10%.

Члан 3.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи, утврђени овом Одлуком, примењују се почев од обрачуна и исплате плате за месец
август 2015. године.
Начелник Општинске управе донеће појединачна решења за обрачун и исплату плата запослених лица у Општинској управи.
Члан 4.
Плате обрачунате применом ове Одлуке, у номиналном износу према степенима стручне спреме, примењују се и на запослене у јавним предузећима и
установама које се финансирају из буџета Општине Александровац.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управе ( ''Службени лист
општине Александровац '' бр. 6/2012).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Александровац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-408/2015-01 од 21. августа 2015 . године

Председник
Скупштине општине Александровац
мр Тома Савковић

Закључком Владе Репеублике Србије 05 број 121-3130/2014 од 07 маја 2014 године и 05 број 121-13956/2014 од 06.новембра 2014 године ,одређене су основице
за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима јединица локалне самоуправе.
Ред.број
1
2
3

Категорије лица

до 30.04.2014 г.

За изабрана лица у органима општине
За постављена лица у органима општине
За запослене у општинској управи
додатак за запослене са средњом и нижом школском спремом ,

10.734,56
2.310,15
2.519,24
251,93

од 01.04.2014 г
10.788,23
2.321,70
2.531.84
253.19

01.новембра 2014 г
9.709,41
2.089.53
2.278,66
227,87

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'' број 34/01, 62/06 , 116/08, 92/2011, 10/2013 и 55/2013 ),
члана 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник РС'' број 44/08 –
пречишћен текст и 2/2012) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'' број 7/08,1/12,13/12, 3/13 и 11/16), Скупштина општине
Александровац на VIII седници одржаној 10.фебруара 2017. године, донела је:
О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица у органима општине Александровац
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављњних лица у органима општине Александровац („Службени лист општине
Александровац“, број 6/2013 и 5/2014) у члану 6.став 1 алинеја 4 која гласи „- 4,50 за заменика Председника Скупштине општине“ брише се.
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Члан 2.
Члан 9. став 2. Одлуке мења се и гласи: '' Изабрано , постављено и именовано лице које није на сталном раду у органима општине и сталном радном телу
скупштине има право на накнаду , и то:
од основне плате и
-

председник Скупштине општине и члан Општинског већа у износу од 40%

заменик председника Скупштине општине у износу од 25% од основне плате предвиђене за председника Скупштине општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у ''Службеном листу општине Александровац'' а примењиваће се почев од плате за месец фебруар
2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-21/2017-01 од 10. фебруара 2017. године
Председник
Скупштине општине Александровац
мр Тома Савковић,с.р.

7. СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ
Финансијска средства за рад органа општине Александровац и општинске управе обезбеђују се из буџета општине Александровац.
7.1 Средства рада 31.12.2017 године
Конто
Назив средства

Стање по књигама

71,750.09
201,943.17

Садашња
вредност
5,425,802.56
15,309,285.26

011111
011112

Стамбене зграде за јавне службенике
Стамбени простор за социјалне групе

011115

Остале стамбене зграде

809,053.00

10,517.69

796,782.36

011121

Болнице, домови здравља и старачки домови

202,042,713.00

2,626,555.27

198,315,901.69

011125

Остале пословне зграде

115,257,144.40

1,498,342.88

106,692,503.02

011131

Објекти за потребе образовања

657,201,235.00

8,543,616.06

645,670,417.80

011132

Ресторани, одмаралишта

4,374,656.00

56,870.53

4,303,567.84

011133

Складишта, силоси, гараже и слично

19,782,963.41

791,318.54

18,832,357.74

011145

Остали саобраћајни објекти

33,674,526.02

860,388.36

28,259,397.91

011151

ВОДОВОД

20,195,882.66

262,546.47

18,883,392.64

011155

Остали облици водоводне инфраструктуре

37,420,291.00

486,463.78

36,891,110.63

011193

Спортски и рекреациони објекти

199,265,075.50

2,590,445.98

95,949,228.65

011194

Установе културе

303,104,808.00

3,940,362.50

298,338,409.63

011211

Опрема за копнени саобраћај

9,482,278.05

380,998.98

5,277,769.08

011221

Канцеларијска опрема

6,555,012.96

112,790.71

406,324.63

011222

Рачунарска опрема

6,085,186.25

802,992.56

1,536,745.75

011223

Комуникациона опрема

687,693.81

13,035.52

60,866.24

011224

Електронска и фотографска опрема

329,417.27

32,471.43

128,990.04

011225

Опрема за домаћинство и угоститељство

337,223.05

35,658.70

157,409.36

014111

Пољопривредно земљиште

333,465.48

0.00

333,465.48

01411112

Грађевинско земљиште

54,302,359.45

0,00

54,302,359.45

014115

Остало земљиште - Гробље

6,658,055.00

0,00

6,658,055.00

015112

Пословна зграда у припреми

550,828.52

0,00

550,828.52

015113

Саобраћајни објекти у припреми

108,015,039.54

0,00

108,015,039.54

016111

Компјутерски софтвер
УКУПНО:

5,519,238.00
15,534,090.00

Исправка вредности

903,183.68

170,636.74

553,125.66

1,808,421,419.05

23,489,705.95

1,751,649,136.48

7.2 Возила
Органи општине за службене потребе користе 3 возила и то:
- HJUNDAI SONATA 2.0 D, набављено октобра 2005 године на лизинг ,отплаћено у роковима, својина општине,
- Застава Корал Ин-0.1 ,набављено јуна 2005 године наменским средствима Министарства за пољопривреду,шумарство и водопривреду
- Лада нива, набављена 2002 године.
- Лада нива 1,7 ,Преузета од ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 01.12.2016 године .
- Југо темпо 110 ,Преузета од ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 01,12,2016 године
- Шкода супер Б , набављена 2012 године, на лизинг 60 месеци почев од 27.07.2012.године.
7. 3 Информатичка опрема
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Општинска управа је опремљена информатичком опремом и то:
- 3 сервера, један за Одељење за јавне приходе (локалну пореску администрацију ), 2 мрежна сервера од којих је један набављен 2009 године
- 40 радних станице (рачунари са припадајућом опремом ) ,
- 6 радних станице (рачунари са припадајућом опремом) . преузета ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 01.12.2016 године
- 22 Лап топ рачунара + 2 рачунара преузета ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 01.12.2016 године,
- 20 штампача + 3 штампача преузета ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 01.12.2016 године,
- 1 матрични штампач (за Локалну пореску администрацију)
7.4. Апликативни софтвери
Општинска управа је у раду у 2013 години користила 9 рачунарских програма и то:
- Хелијант Монео –за послове буџета и финансијског пословања- Сонеко д.о.о Београд- инплементација започета у децембру 2013 године.
- Опис- канцеларијско пословање- Сонеко д.о.о Београд
- Грађевинске дозволе - Мануфактура ДОО Суботица
- матичне књиге- Министарство државне управе и локалне самоуправе
- бирачки спискови- Министарство за регионални развој и локалну самоуправу
- дечије додатке -Министарства рада и социјалне политике ,
- инвалидско борачку заштиту -Министарства рада и социјалне политике
- ИС ЛПА –локална пореска администрација- институт Михајло Пупин Београд
- програм за финансијско пословање месних заједница,
8. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Набавка добара , услуга и радова врши на основу Закону о јавним набавкама (''Службени гласник РС бр.124/2012) , Правилника о јавним набавкама унутар
наручиоца и плана јавних набавки који се израђује за сваку буџетску годину најкасније до 31 јануара текуће године.
План јавних набавки за органе општине објављује се на веб сајту општине Александровац : www.aleksandrovac.rs
План јавних набавки се доставља управи за јавне набавке електронским путем .
План јавних набавки садржи план јавних набавки :
a)
Јавне набавке мале вредности ( ЈНМВ) у 2017 години години спроводи се за набавку добара ,услуга или радова чија је процењена вредност на
годишњем нивоу износи од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара без ПДВ .
b)
јавне набавке .добара ,услуга и радова чија је вредност изнад 5.000.000,00 динара и
c)
Набавке на које се закон не примењује из разлога што је њихова вредност не прелази 500.000,00 динара на годишњем нивоу или из другог законом
утврђеног разлога .
Извештаји о извршењу плана јавних набавки се достављају управи за јавне набавке квартално.
У 2017. години Општинска управа је спровела 12 поступака јавних набавки мале вредности и то:
Ред.
број
I

II

Предмет
набавке
ДОБРА
Гориво

ЈНМВ

Kанцеларијски материјал
Партија 1 .
Папир и остали канц,материјал
Партија 2
Тонери и кетриџи
Потрошни материјал за одржавање
уличне расвете
Набавка и испорука цеви за пропусте
Набавка путничког возила за потребе
саобраћајне полиције
Набавка електричне енергије за
Општинску управу
УСЛУГЕ
Одржавање уличне расвете

III

врста
поступка

ЈНМВ
ЈНМВ

Конто

Закључен уговор
број.и датум
404-38-9/2017 - 09.03.2017.
године
404-130-31/2017 од 08.06.2017.
године
404-130-32/2017 од 08.06.2017.
године

напомена

Лукоил Србија а.д

ТР Laser Team doo Kruševac

404-44-11/2017 – 27.03.2017. године Elecom sistem DOO Kruševac

ЈНМВ
ЈНМВ

404-71-8/2017 од 21.04.2017. године ПГР Савковић Плус Стањево

ЈНМВ

404-188-12/2017 од 09.10.2017.
године

404-176-10/2017 од 15.09.2017.

Интерауто ДОО Чачак
ЈП ЕПС Београд

ЈНМВ
ЈНМВ

404-43-7/2017 од 22.03.2017. године СТЗР Муња Плус Александровац

РАДОВИ
Извођење радова на чишћењу канала,
шибља растиња и прпуста за одвод
атмосферских падавина
Извођење радова на текућем
одржавању и поправци Дома културе у
Плешу
Извођење радова на текућем
одржавању и поправци Дома културе у
Мрмошу
Извођење радова на текућем
одржавању и поправци Дома културе у
Доњем Ступњу

ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈМНВ

404-72-8/2017 од 21.04.2017. године ,,Мирас Б“ ДОО Лесеновци
404-131-17/2017 од 23.06.2017.
године

Грађевинац КШ Велики Шиљеговац

404-132-13/2017 од 23.06.2017.
године

Грађевинац КШ Велики Шиљеговац

404-133-11/2017 од 23.06.2017.
године

Лоџа 48 Крушевац
Техномаг Проинг доо Краљево

У 2017. години Општинска управа је спровела 10 поступака јавних набавки велике вредности и то:
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Ред. број
I
II
III

Предмет
набавке

Врста поступка

ДОБРА
Набавка електричне
енергије
УСЛУГЕ
Зимско одржавање
локалних путева и улица
РАДОВИ
Насипање локалних
улица и путева
шљунковитим и каменим
материјалом
Крпљење ударних рупа
локалних путева и улица
Грађевински радови на
адаптацији зграде ОШ
,,Иво Лола Рибар“
Александровац
Санација градских улица
Санација локалних путева
Санација локалних путева
Санација локалних путева
(Витково-део. Ћосићи,
Лаћислед 1.-деон. до
гробља, Лаћислед 2.деон. Вулетићи и Доња
Велика Врбница –деон.
Стојкићи)
Санација локалног пута
Лесковица

Конто

Закључен уговор
број.и датум

напомена

Јавна набавка велике
вредности

404-36-8/2017 од
12.04.2017. године

ЕПС Снабдевање
ДОО Београд

Јавна набавка велике
вредности

404-199-12/2017 од
31.10.2017. године

,,МИРАС Б“ ДОО
Лесеновци

Јавна набавка велике
вредности

404-42-7/2017 од
13.04.2017. године

,,МИРАС Б“ ДОО
Лесеновци

Јавна набавка велике
вредности
Јавна набавка велике
вредности

404-37-9/2017 од
19.04.2017. године
404-99-49/2017 од
10.08.2017. године

Јавна набавка велике
вредности
Јавна набавка велике
вредности
Јавна набавка велике
вредности
Јавна набавка велике
вредности

404-73-12/2017 од
02.06.2017. године
404-75-12 /2017 од
13.06.2017. године
404-76-12/2017 од
27.06.2017. године
404-109-14/2017 од
27.06.2017. године

ДОО ,,Техноградња“
Крушевац
Неимар Пројект доо
Београд
Сигурност ДОО Ниш
ENTEVOX DOO
Beograd
,,МИРАС Б“ ДОО
Лесеновци
,,МИРАС Б“ ДОО
Лесеновци
ДОО ,,Техноградња“
Крушевац
ДОО Грађинг
Александровац
,,Ratko Mitrović
Constructions“ doo
Čačak

Јавна набавка велике
вредности

404-110-12/2017 од
18.08.2017. године

Група понуђача:
- ДОО Грађинг
Александровац
- ,,Ratko Mitrović
Contructions“ doo
Čačak

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. 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 .
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.
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 настале у раду или у вези са радом органа општине Александровац , које су садржане у одређеном документу ,осим
информација које су у складу са законом проглашћене државном ,службеном или другом тајном и информације које су објављене у службеном листу општине.
11. СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
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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 државне или политичке функције и ако је информација важна собзиром на финкцију које лице врши,
-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, надлежан је начелник општинске управе.
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
Иван Новаковић
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