На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 99/16, 113/17 , 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', брoj 129/07 и 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 41/18 и 47/18) и члана 40. Статута општине
Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 2/19), Скупштина општине Александровац, на 2 седници, одржаној
24.септембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1 Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину (''Службени лист општине
Александровац'', број 19/19), мења се на следећи начин:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну
финансирања:
А.
1.
2.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

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

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Економска
класификација

у динарима

7+8

856.744.609,49

4+5

875.133.342,03

(7+8) - (4+5)

-18.388.732,54

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

-18.388.732,54

Примања од задуживања

91

15.912.577,71

2.

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

92

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

7.090.363,59

3

885.791,24

4.
4.

Неутрошена донација из претходних
година
Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности
6211)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

6211
61

5.550.000,00

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

18.388.732,54

1

Члан 2.
У члану 2 одлуке финансирање буџетског дефицита износ од „18.388.732,54“ динара обезбеђује се
из пренетих неутрошених средстава и примања од задуживања.

Члан 3.
У члану 3 одлуке приходи буџета општине Александровац за 2020. износ од „996.381.118,43“
динара замењујe се износом од „823.417.178“ динара, средства из осталих извора износ од „45.736.819,57“
замењује се износом од „57.216.164,03“ и по изворима и врстама прихода приказани су на следећи начин:

2

3

4

Члан 4.
У члану 4 одлуке расходи и издаци за 2020. годину износ од „1.042.117.938,00“ динара замењују се
износом од „880.633.432.03“ динара кога чине:
1. Средства из буџета износ од 823.417.178,00 динара:
2. Средства из осталих извора финансирања - износ од 57.216.164,03 динара
-донације од осталих нивоа власти
– 23.922.222.58 динара
- донације од међ.организација
- 98.361,91 динара
- средства из кредита
-15.912.577.71 динара
- нераспоређени вишак прихода из претходне године- 7.976.154.83 динара
- родитељски динар за ваннаставне активности
- 1.600.000,00 динара
3. Средства из сопствених извора финансирања износ од 7.706.847.00 динара

Члан 5.
У члану 5 одлуке расходи и издаци из средстава буџета износ од „996.381.118,43 “ динара замењују
се износом од „823.417.178,00 “ динара и средства из осталих извора износ од „45.736.819,57 “ динара
замењују се износом од „57.216.164,03 “и по основним наменама приказани су на следећи начин:

5

6

Члан 6.
У члану 7 одлуке расходи и издаци из средстава буџета износ од „996.381.118,43 “ динара
замењују се износом од „823.417.178,00 “ динара и средства из осталих извора износ од „45.736.819,57 “
динара замењују се износом од „57.216.164,03“ динара и по функционалној класификацији приказани су
на следећи начин:

7

8

Члан 7.
У члану 7 одлуке расходи и издаци из средстава буџета износ од „996.381.118,43 “ динара
замењују се износом од „823.417.178,00 “ динара и средства из осталих извора износ од „45.736.819,57 “
динара замењују се износом од „57.216.164,03“ динара и по програмској класификацији приказани су на
следећи начин:

9

10

Члан 8.
Планирани капитални издаци за 2020. годину, исказују се у следећем прегледу:

11
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
У члану 9 одлуке расходи и издаци из средстава буџета износ од „996.381.118,43 “ динара
замењују се износом од „823.417.178,00 “ динара и средства из осталих извора износ од „45.736.819,57”
динара замењују се износом од „57.216.164,03“ динара и распоређују се по корисницима на следећи
начин:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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I ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10
Скупштина општине Александровац је на 21.седници одржаној 29.марта 2019.године донела
Одлуку о измени Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору општине Александровац за
2017.годину.
Р

Назив организационог облика

едн
и

Изабрана, постављена и
именована лица на
одређено време за 2017

б

максимални,број
запослених на
неодређено време
за 2017

број
I

органи општине Александровац

5

1
2
3

1
2

5
I

Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа
Општинско правобранилаштво
јавним службама

1
1
6

63
1
104

1
2
3

Предшколска установа ''Наша радост ''
Народна библиотека
Дом културе ''Милосав Буца Мирковић''

1
1
1

73
5
17

4
5
6
I

Музеј винарства и виноградарства
Завичајни музеј Жупе
Туристичка организација Александровац
јавним предузећима

1
1
1
2

3
4
2
139

2

Јавно комунално стамбено предузеће
Александровац
Јавно предузеће ''Пословни центар''
Александровац-Жупа
привредним друштвима

1

130

1

9

2

5

1

2

1

3

15

312

64

I

II

III

3
I
IV

1 Канцеларија за локални економски развој д.о.о
Александровац
2 Агенција за књиговодствене услуге општине
Александровац д.о.о
УКУПНО: I + II + III + IV
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Члан 11.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Александровац и доставити Министарству
финансија Републике Србије.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Александровац, а
примењиваће се наредног дана од дана објављивања.
СКУПШТИНА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-294/2020-01 од 24.септембра 2020. године
Председник
Скупштине општине
Славољуб Миљковић, дипл.инг,
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Александровац за
2020. годину се углавном односе на новонасталу ситуацију везану за пандемију заразне болести COVID- 19.

Раздео 1- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, функционисање скупштине- износ од 13.095.000 динара повећава се за
230.000 динара и гласи 13.325.000 динара. Ек.класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених повећава се
за 140.000 динара а 412 за 20.000 динара. Додаје се конто 512- машине и опрема и гласи 70.000 динара.

Раздео 3- КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, износ од 13.175.000 динара повећава се за 1.800.000 динара и
гласи 14.975.000 динара. Ек. Класификација 414- социјална давања запосленима износ од 400.000 динара повећава
се за 1.600.000 динара и односи се на исплату отпремнине због технолошког вишка. Додаје се конто 485-накнада
штете за повреде или штете нанете од стране државних органа за неисплаћени годишњи одмор у износу од 200.000
динара. Конто 422- трошкови путовања смањује се за 100.000 динара као и 415-накнаде тр. за запослене за износ од
100.000 динара и додаје се конто 512- машине и опрема за 200.000 динара.

Раздео 4- ПРАВОБРАНИЛАШТВО, износ од 2.448.000 динара смањује се за 160.000 динара и гласи 2.288.000
динара. Ово смањење се односи на конто 411- 140.000 динара и 412- 20.000 динара

Раздео 5- ОПШТИНСКА УПРАВА , програм 5- пољопривреда и рурални развој износ од 15.000.000 динара остаје
непромењен с тим да је конто 423- услуге по уговору смањен за 1.000.000 ( због немогућности одласка на
пољопривредни сајам) , а конто 451- субвенције се повећава за 1.000.000 динара
Програм 6- Заштита животне средине, износ од 9.500.000 динара остаје непромењен,а средства ће се користити у
складу са Програмом пословања ЈКСП-а.
Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе , износ од 96.806.512,17 повећава се за 2.518.419,57 и гласи
99.324.931,74. Конто 416-награде запосленима се повећава за 700.000 динара, 424- специјализоване услуге повећава
се за 1.000.000 динара, 512- машине и опрема , износ од 600.000 мења се и гласи 1.700.000 динара, 421- стални тр.
смањује се за 450.000 динара, 423-услуге по уговору смањује се за 850.000 динара, 426- материјал повећава се за
200.000 динара, 422- трошкови путовања смањује се износ за 33.000 динара, 485- накнада штете, износ се повећава
за 851.419,57 динара.
Функција 160- текућа буџетска резерва , додаје се износ 2.000.000 и гласи 2.500.000 динара. Средства текуће
буџетске резерве у износу од 3.500.000 динара су употребљена за набавку 5.800 пакета помоћи пензионерима
општине Александровац са примањима нижим од 30.000,00 динара и корисницима социјалне помоћи због
пандемије узроковане Корона вирусом. Ова средства су пренета на конто 426- материјал у оквиру функције 220управљање ванредним ситуацијама код које се износ од 2.920.000 динара мења и гласи 6.420.000 динара.

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
-

Функција 451- Друмски транспорт, износ од 344.193.487,83 смањује за 152.636410,12 и гласи 191.557.077,71
у складу са изменом Програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре за 2020. године

Програм 11- Социјална и дечија заштита , програмска активност -подршка старим лицима и особама са
инвалидитетом повећава се за 3.133.917,58 динара( позиција 301) – средства из осталих извора, на основу Уговора о
наменским трансферима у социјалној заштити између општине Александровац и Министарства за рад ,
запошљавање , борачка и социјална питања.

30

Програм 1- Локални развој и просторно планирање , износ од 6.000.000 динара смањује се и гласи 1.000.000 динара
за текуће поправке и одржавање.

Програм 2- Комуналне делатности , износ од 116.200.000 динара повећава се за 10.100.000 динара и гласи
126.300.000 динара. Промене се односе на:
-

Позиција 94(специјализоване услуге) износ од 32.000.000 повећава се и гласи 45.200.000 динара; ово
повећање односи се на трошкове ванредног чишћења и прања као и дезинфекције улица
Позиција 95 – одржавање јавних зелених површина , смањује се за 1.000.000 динара
Позиција 96- зоохигијена, износ се смањује за 800.000 динара
Позиције 98 и 99 ( капела у Мрмошу и Стањеву), умањују се за цео износ од 2.000.000 динара
Функција 630- Водоснабдевање, позиција 100 повећава се за 2.700.000 динара ( у складу са програмом
пословања ЈКСП)
Функција 640- улична расвета смањује се за 2.000.000 динара

Програм 13- Развој културе и информисања износ од 39.300.000 динара смањује се и гласи 15.800.000 динара.
Смањење од 29.500.000 динара односи се на домове културе: Шљивово, Тулеш, Горње Ратаје, Горњи Ступањ.
Додаје се пројекат- Реконструкција сталне поставке у Завичајном музеју Жупе на оцнову решења број 401-01185/2020-03 о додели средстава за суфинансирање програма ЈЛС који се суфинансирају кроз Програм
Министарства – Градови у фокусу 2020.у износу од 6.000.000 и то извор 07- 5.000.000 динара и извор 01- 1.000.000
динара.
Програм 10- Средње образовање и васпитање , износ од 14.000.000 динара мења се и гласи 14.523.000 динара.

Раздео 5, глава 2- Туристичка организација, износ од 15.008.922 повећава се за 1.000.000 динара и гласи 16.008.922,
на основу уговора о суфинансирању пројекта “ Међународна манифестација- Жупска берба 2020“ ( бр.уговора 40100-646-1/2020-08) између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организације
Александровац.
Раздео 5, глава 4- Дом културе , износ од 32.390.000 динара смањује се за 4.500.000 динара, због немогућности
одржавања манифестације „ Дани Милосава Буце Мирковића“ и гласи 27.890.000 динара.
Раздео 5, глава 6- Завичајни музеј Жупа; износ од 6.317.222 динара мења се и гласи 7.014.692 динара. Додају се
конто 416- награде запосленима у износу од 230.000 динара за исплату јубиларне награде и 512- машине и опрема
за износ од 100.000 динара.
Завичајном музеју Жупа је на основу Уговора о финансирању Пројекта( бр.451-04-1555/2020-02)-Конзервација и
реконструкција винчанске статуе са Виткова одобрено 400.000 динара.
Раздео 5, глава 7- Музеј винарства и виноградарства, износ од 5.120.000 динара повећава се и гласи 5.370.000
динара. Музеју су на основу Пројекта – Истраживачки и интервентни конзерваторски – рестаураторски радови
одобрена средства у износу од 400.000 динара, на основу уговора број 451-04-1964/2020-02 између Министарства
културе и информисања и Музеја винарства и виноградарства.

Начелник
Одељења за финансије и лок.економски развој
Марија Радичевић
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