
 

 

 
 

6. ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ 

 

УВОДНИ ДЕО 
 

У члану 7.Закона о буџетском систему ближе је регулисана одговорност органа и служби 

за извршење буџета на свим нивоима.За извршење буџета локалне власти, надлежни 

извршни орган локалне власти одговоран је локалној скупштини. На крају текуће буџетске 

године, локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном 

рачуну буџета локалне власти, као и извештај о извршењу одлуке о буџету на разматрање 

и усвајање. Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету јединица локалне 

самоуправе за 2021. годину полази се од важеће Oдлуке о буџету, односно од Oдлуке о 

изменама и допунама ове одлуке усвојене од стране скупштине јединице локалне 

самоуправе, са циљем да се испуни обавеза према надлежним органима јединица локалне 

самоуправе а то је презентовање потпуних података и информација о пословању буџета и 

његових корисника у 2021.години. 

      

Извршење буџета општине Александровац обавља се преко рачуна извршења буџета и 

подрачуна индиректних корисника на принципима трезорског пословања, а све у складу 

са Законом о буџетском систему. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају путем 

извршења буџета општине Александровац су: 

 

1. Директни корисници 

 

- Скупштина општине 

-           Oпштинско веће 

-           Кабинет Председника општине 

- Правобранилаштво општине 

- Општинска управа 

 

2. Индиректни корисници 

 

- Дом културе Милосав Буца Мирковић 

- Народна библиотека 

- Завичајни музеј Жупе 

- Музеј винарства и виноградарства 

- ПУ Наша радост 

- Туристичка организација 

- Месне заједнице 

 

Поред директних и индиректних буџетских корисника средствима буџета општине 

Александровац финансирани су и  буџетски корисници  другог нивоа власти (основне 

школе; средња школа; Центар за социјални рад; Дом здравља), ЈКСП, као и остали 

корисници (Удружења грађана; Црвени крст; верске заједнице; Канцеларија за локални 

економски развој, Агенција за књиговодствене услуге).  
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У 2021. години у Одлуци о буџету и Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету 

општине Александровац ( 3 ребаланса),  планирана средства за Месне заједнице су 

приказана збирно. Извршени расходи се прате појединачно на основу достављених 

периодичних Извештаја о извршењу буџета од сваке Месне заједнице, а исказују се 

збирно. 

 

 

 

                                                            ОПШТИ ДЕО 

 

 

 

 

I РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2.став 1.тачка 32 Закона о буџетском систему и 

обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку 

финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. 

Утврђивање буџетског суфицита,односно буџетског дефицита је дефинисано чланом 

2.став 1.тачка 24 Закона о буџетском систему и представља разлику између укупног 

износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и 

укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. 

Утврђивање укупног фискалног суфицита,односно укупног фискалног дефицита је 

дефинисано чланом 2.став 1.тачка 25 Закона о буџетском систему и представља буџетски 

суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које 

су извршене у циљу спровођења јавних политика,примања остварена приватизацијом која 

имају третман финансијске имовине и укључује се у рачун финансирања,субвенције дате у 

форми кредита или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у хиљадама 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 723.702 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 710.870 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 12.832 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
62 

 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 12.832 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 
 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92   

3. Неутрошена средства из претходних година 3 5.151  

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
6211 0,00 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 9.984 

6. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (91+92+3) - (61+6211) -4.833 
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II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

       У периоду од 01. јануара до 31.децембра  2021. године, укупно остварени приходи и 

примања општине Александровац износе 723.701.748,50  динара.  

 

           

         Порез на зараде је остварен у износу од 241.516.857,63 динара што чини 72,75 % у 

односу на годишњи план. 

         Порез на приход од самосталних делатности остварен је у износу од 42.367.325,84 

динара , 58,04 % у односу у годишњи план. 

         Порез на друге приходе остварен је у износу од 31.831.728,43 динара, 52,35 % у 

односу на план. 

         Порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 24.604.746,20 динара 

односно 76,89 % у односу на годишњи план.   

         Порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 15.086.298,43 динара 

односно 50,29 % у односу на годишњи план.  

         Порез на наслеђе и поклон , остварен је износ од 6.993.139,39 динара, 39,43 % у 

односу на план. 

         Порез на пренос апсолутних права 8.409.738,03 динара што чини 36,56 % у односу на 

план. 

         Комунална такса за одржавање возила остварена је у износу од 11.841.660,00 динара , 

46,53 % у односу на план. 

         Накнада за промену намене обрадивог земљишта је остварена у износу од 506.416,23 

динара што чини 16,88% у односу на годишњи план.  

         Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 

7.855.633,12 динара што чини 65,71% у односу на годишњи план.  

         Комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 

10.490.013,16  динара што чини 67,46 % у односу на годишњи план. 

 

         Ненаменски трансфери од Републике износе 259.611.327,00 динара. 

 

         Приходи од закупнине за грађевинско земљиште остварени су у 1.740.687,00 динара 

што чини 58,03 % у односу на план. 

          

         Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској 

установи остварени су у износу од 9.068.376,00 динара, 75,57% у односу на план.  

         Такса за озакоњење објеката је остварена у износу од 2.180.000,00 динара, односно 

72,67% у односу на годишњи план.  

         Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима су остварени у износу од 3.809.699,23 динара што чини 63,49 % у 

односу на годишњи план.  

         Примања од продаје земљишта  у корист нивоа општина остварена су у износу од 

1.452.000,00 динара. 

 

 
    

 



 

 5 

 

 

  У периоду од 01. јануара до 31.децембра  2021. године, остварени приходи буџетских 

корисника износе по изворима износе: 

- извор 04 – сопствени приходи : 

Завичајни музеј Жупе 7451                     - 48.000,00 динара 

Музеј винарства и виноградарства 7441-44.000,00 динара 

Дом културе 7421                                    738.000,00 динара  

                       7451                                    675.000,00 динара 

Месне заједнице 7421                             215.000,00 динара 

                             7451                            1.362.000,00 динара 

Народна библиотека 7423                        108.000,00 динара 

Туристичка организација                           28.000,00 динара 

 

 

- извор 07 – приходи од Републике – 30.000.856,30 дин 
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Наменски трансфери: 

Износ Уплатилац Намена 

7.737.078,00 

Мин просвете 
науке и 
технолошког 
развоја Припремни предсколски програм 

9.393.946,00 
Министарство за 
бригу о селу Куповина минибуса и 2 куће 

3.061.207,00 

Министарство 
рада и социјалне 
заштите 

Финансирање услуга социјалне 
заштите из надлежности јединице 
локалне самоуправе -МНРО 

950.000,00 

Министарство 
културе и 
информисања 

За Музеј винарства и 
виноградарства- Истраживачки и 
интервентни конзерваторско-
рестаураторски радови и 
документовање нематеријалног 
културног наслеђа 

550.000,00 

Министарство 
културе и 
информисања 

Дигитализација културног 
наслеђа- Завичајни музеј 

400.000,00 

Министарство 
културе и 
информисања За  штампу Жупског Зборника 

400.000,00 

Министарство 
културе и 
информисања Реконзервација фигурина 

3.919.800,00 

Министарство 
културе и 
информисања Средњовековни град Козник 

2.938.826,40 

Министарство 
културе и 
информисања Биоскопска сала-опремање 

349.998,90 

Министарство 
културе и 
информисања Изградња споменика 

300.000,00 

Министарство 
културе и 
информисања Централно грејање 
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- извор 16 – родитељски динара за ваннаставне активности 7423 – 121.780,00 динара 

 
 

 

 

 

       Појединачно остварење прихода и примања буџета општине Александровац и прихода 

буџетских корисника из осталих извора за период јануар – децембар 

2021:
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                   III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
              Извршење расхода у периоду од 01.01.- 31.12.2021.године износи 720.767.868.57  динара 

што чини 69,58%  од укупног годишњег плана.  
 Извршење расхода буџета општине Александровац у периоду од 01. јануара до 

31.12. 2021. године износи 682.206.320,49 динара, што процентуално износи 70,18% од 

планираних расхода буџета за 2021.годину. 

            Извршење расхода буџетских корисника из осталих извора у периоду од 01. јануара 

до 31.12. 2021. године износи 38.561.548,08 динара. 

Расходи   буџета општине Александровац по наменама, функцијама и капитални пројекти 

за период јануар – децембар 2021.године приказани су у табелама: 
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Извршење расхода за период 01.01 – 31.12.2021. године по буџетским корисницима 

приказано је на следећи начин: 
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 39 
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РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 1 – Скупштина 

општине износи 11.379.430.90 динара што представља 85% у односу на годишњи 

план.Функционисање скупштине- утрошен је износ 11.160.245.90 динара, што чини 

84,76% у односу на план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је 

утрошено 3.561.840,95 динара и односи се на исплату плате за Председника Скупштине и 

Секретара скупштине општине. За социјална давања запосленима ( остале помоћи 

запосленим радницима) утрошено је 55.555,56 динара. За превоз запослених је утрошено 

54.531,15 динара. За услуге по уговору је утрошено 6.203.861,54 динара за следеће 

намене:, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, општинска изборна 

комисија( избор за председнике Месних заједница), дневнице одборника 4.893.644,45 

динара, остале стручне услуге (уговор о делу), за трошкове репрезентације 27.245,00 

динара, за услуге штампања материјала 444.160,90 динара.За материјал- канцеларијски, 

цвеће и зеленило, пиће, потрошни за посебне намене утрошено је 645.405,02 динара. За 

финансирање редовног рада политичких субјеката утрошено је 637.283,00 динара. 

Средства су пренета према обрачуну за редован рад политичких субјеката и према броју 

освојених мандата у следећим износима: Александар Вучић – Српска напредна странка, 

435.777,00 динара, ГГ Покрет за Жупу – Др Југослав Стајковац – 131.026,00 динара, СПС–

ЈС 70.480,00 динара ( Ивица Дачић- СПС 52.866,00 динара и ЈС 17.614,00).  

За Дан општине је утрошено 219.185,00 динара и то: 98.225,00 динара за услуге штампања 

и тр.репрезентације и 120.960,00 динара за пиће и материјал. 

 

РАЗДЕО 2  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 2 – Општинско 

веће износи 1.955.663,87 динара што представља 71,9 % у односу на годишњи план.За 

услуге по уговору је утрошено 1.892.443,28 динара и ова средства су пренета за 

функционални додатак за чланове Општинског већа.На економској класификацији 426-

Материјал утрошено је 63.220,59 динара.  

 

РАЗДЕО 3 –ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 3 –Председник 

општине износи 10.428.466,86 динара што представља 89,55% у односу на годишњи 

план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 9.456.221,29 

динара и односи се на исплату плате за Председника општине, заменика Председника 

општине, помоћнике Председника општине, шефа Кабинета. За социјална давања 

запосленима утрошено је 276.251,56 динара. За накнаду трошкова за превоз утрошено је 

228.760,25 динара, трошкове путовања 69.983,80 динара, за услуге по уговору 325.738,60 ( 

тр.репрезентације 153.175,88 динара, тр.поклона 36.000,00 динара, медијске услуге 

92.000,00 динара, пиће 44.562,72 динара), за материјал 71.511,36 динара..  
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РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 4 – Општинско 

правобранилаштво износи 2.577.147,98  динара што представља 76,20 % у односу на 

годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 

2.383.631,06 динара, социјална давања запосленима 61.111,11 динара, награде 

запосленима 71.191,33 динара, за превоз запослених 54.264,48 динара, услуге по уговору 

6.000,00 (поклон пакетићи) динара, за материјал 950,00 динара.  

 

 

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Раздео 5,програм 5 –Пољопривреда и рурални развој – утрошено је 14.243.654,46 динара , 

94,96 % у односу на план , за следеће намене: услуге по уговору 1.269.384,08 динара , 

текуће субвенције за пољопривреду 12.974.270,38 динара. 

 

. 

 

Раздео 5, програм 6 –Заштита животне средине утрошено 9.952.682,27, 61,63% у односу на 

план;  радови на изградњи фекалне канализације-Витково 2.748.500,29 динара, текуће 

поправке и одржавање 5.605.981,98 динара (реконструкција водоводне и канализационе 

мреже, ограда на сметлишту у Сињевцу); куповина земљишта за постројење за 

пречишћавање воде 631.000,00 динара, набавка контејнера 967.200,00 динара. 

   

Раздео 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 - функционисање 

локалне самоуправе утрошено је 103.782.223,44 динара, односно 87,99% у односу на 

годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 

60.407.540,87 динара. Социјална давања запосленима 3.533.839,59 динара ( отпремнина 

приликом одласка у пензију 1.191.147,44 динара, помоћ у случају смрти запосленог или 

члана уже породице  348.073,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог 

180.000,00 динара, солидарна помоћ радницима 1.775.842,11 динара).Јубиларне награде – 

исплаћен је износ од 487.161,08 динара.  За сталне трошкове утрошено је 8.805.000,00 

динарa( тр.платног промета 867.804,13 динара, ел.енергија 3.288.976,68 динара, водовод и 

канализација 463.775,63 динара, тр.телефона 840.435,83 динара, интернет 196.280,00 

динара,  мобилни 943.157,57 динара, тр.поште 1.520.862,04 динара, тр,осигурања 

648.598,12 динара).За услуге по уговору утрошено је 11.540.601,02 динара и то: 

3.954.672,89 -уговори о привременим и повременим пословима, услуге за одржавање 

софтвера  1.896.527,42 динара, котизације за семинаре 116.944,00 динара, објављивање 

информативних огласа 372.702,00  динара, накнаде члановима управних, надзорних 

одбора и комисија 184.229,22 динара, трошкове репрезентације 98.358,00 динара, тр. 

поклона 66.000,00 динара, остале опште услуге (3.830.475,69 динара).  Специјализоване 

услуге 1.652.739,62 ( чланарине за СКГО , Агенцију за регионални развој Расинског 

округа, услуге стручног надзора). За текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, 

административне и рачунарске опреме утрошено је 828.073,46 динара.Трошкови 

материјала 3.132.076,15 динара.За трошкове канцеларијског материјала утрошено је 

311.796,00 динара,литературе за редовне потребе запослених 226.999,00 динара, тр.горива 
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989.583,53 динара,административни материјал 611.179,20 динара  . У оквиру економске 

класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршење износи 

883.883,00 динара и односи се на трошкове парничног поступка. У оквиру економске 

класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државног 

органа извршење износи 7.007.444,82 динара ( Вукосаву Судимцу је исплаћено 

3.315.167,79 динара, Љиљани Лаовић 1.020.000,00 динара и остатак је исплаћен као 

накнада штете за ујед паса луталица и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор). 

За набавку опреме утрошено је 3.663.870,00 динара ; Набавка опреме за грејање за О.Ш „ 

Иво Лола Рибар“ и набавка и уградња видео надзора за О.Ш „Аца Алексић“  је 

финансирана из средстава које је Дунав осигурање уплатило  општини као средства 

превентиве у износу од 800.000,00 динара и остатак од 159.035,00 динара  је утрошено из 

средстава буџета. За рачунаре и осталу опрему је утрошено 989.420,00 динара.Набавка, 

испорука и монтажа гасног уређаја 945.000,00 динара и набавка канцеларијских ормара и 

столица 774.030,00 динара; ек.класификација515- нематеријална имовина ( набавка 

софтвера), утрошено је 342.456,00 динара. 

 

 

Раздео 5, функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг - за отплату камата по домаћим 

кредитима утрошено је 1.568.673,99 динара, пратеће трошкове задуживања 25.117,14 

динара, а за отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 9.983.857,56 динара по 

основу отплате кредита  У 2019. години општина Александровац је од Министарства 

финансија добила позитивно мишљење о кредитном задуживању за финансирање 

капиталних инвестиционих радова у износу од 100.000.000,00 динара и са банком Интеса 

склопила уговор 10.09.2019. са роком отплате од 10 година и грејс периодом од годину 

дана.   

 

 

Раздео 5, функција 220-Управљање ванредним ситуацијама- утрошено је 633.795,75 

динара , односно 18,11 % у односу на план. . 

 

Раздео 5, функција 840 – Верске заједнице утрошено је 2.497.909,46 динара за 

суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса по основу јавног конкурса за 

следеће пројекте: 

R.B. Верске заједнице 
Oдобрени 
износ 2020 

Извршење 

1 Црква "Св.Романа " В.Врбница 100,000.00 100,000.00 

2 Црква у Јелакцима 600.000,00 600,000.00 

3 Црквена општина Горњи Ступањ  200.000,00 200,000.00 

4 
Црквена општина Плоча- 
молитвиште Св.Јована у Козници 200.000,00 197.909,46 

5 Црква "Светог Николе" Врбница 100,000.00 100,000.00 
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6 
Црквена општина Трнавци-црква у 
Љубинцима 700.000,00 700.000,00 

7 Црквена кућа у Лаћиследу  100,000.00 100,000.00 

8 Црквена кућа у Доњем Ступњу 200.000,00 200,000.00 

9 Црква "Светог Саве" у Дашници 300,000.00 300,000.00 

  

2,500,000.00 2.497.909,46 
 

 

Раздео 5, програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, 

- Функција 360- јавни ред и мир некласификован на другом месту – утрошено је 

118.060,00 динара (89.500,00 динара за опрему за камере и 28.560,00 за услуге 

штампе и копирања) 

- функција 451 – Друмски транспорт – за одржавање саобраћајне инфраструктуре 

утрошено је 97.101.259,75 динара за следеће намене: 

      -текуће поправке и одржавање (зимско и летње одржавање путева, крпљење ударних 

рупа, насипање путева) -   43.236.885,10 динара 

За санацију градских улица и локалних путева утрошено је 51.809.244,65 динара, а за 

материјал 215.880,00 динара и 1.839.250,00 динара за куповину земљишта. 

 

 

Раздео 5, програм 11 – Социјална и дечја заштита, функција 090 – Социјална заштита, у 

оквиру програма подршке социо хуманитарним организацијама утрошено је 45.159.724,71 

динара, односно 81,35 % у односу на годишњи план . 

Средства у износу од 20.085.524,62 динара су утрошена за боравак и исхрану трећег и 

сваког наредног детета у предшколској установи,ужина трећег и сваког наредног детета у 

основним школама,превоз и смештај ученика ометених у развоју, финансијска подршка за 

породице са петоро и више деце и помоћ за новорођене бебе , ученичке и студентске 

награде и за поклон пакетиће за ђаке прваке. 

Центру за социјални рад пренето је 8.129.151,10 динара.  Средства су пренета за 

једнократне новчане помоћи, ванредне једнократне новчане помоћи, лекове и намирнице 

за кориснике, погребну опрему за кориснике центра, канцеларијски материјал, материјал 

за одржавање хигијене. 

 

 

Средства у износу од 1.668.153,39 динара  су утрошена за суфинансирање програма 

удружења по основу јавног конкурса за следећа удружења:  
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R.B. Подршка социо-хуманитарним  
Oдобрени 
износ 2020 

Извршење 

1 Удружење бораца "Жупа" 200,000.00 141.000,00 

2 Општински одбор СУБНОР 900,000.00 887.294,00 

3 Удружење " Равнине" 100,000.00 100.000,00 

4 Удружење " Ж као жене и Жупа" 100,000.00 93.983,64 

5 Удружење мултипле склерозе 97.000,00 97.000,00 

6 Коло српских сестара 150,000.00 149.974,82 

7 Meђуопштинска орг.слепих  156.000,00 149.429,18 

8 Удружење „Слово“ 50.000,00 49.471,75 

 
1 1,753,000.00 1.668.153,39 

 

 

 

У оквиру подршке реализацији програма Црвеног крста утрошено је 4.099.510,34 динара, 

односно 81,99 % у односу на годишњи план... За финансирање услуге Дневни боравак 

деце са сметњама у развоју утрошено је 8.000.000,00динара ( извор 01) и 3.061.206,00 

динара ( извор 07). 

 

Раздео 5, програм1- Локални развој и просторно планирање,  програмска активност-

социјално становање , утрошено је 2.393.946,00 динара из извора 07 за куповину две 

сеоске куће , функција 620- Развој заједнице – утрошено је 1.194.000,00 динара за израду 

топографског плана за изградњу канализационе мреже; текуће поправке и одржавање  

( набавка прозора) – утрошено је 1.147.668,00 динара и за санацију крова износ од 

1.439.554,00 динара. 

 

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 510 – Управљање отпадом – за 

одржавање чистоће на јавним површинама утрошено је 36.632.352,57, односно 81,41% у 

односу на годишњи план.Средства су пренета у складу са Одлуком о одржавању чистоће. 

Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 540- за одржавање јавних зелених 

површина утрошено је 2.885.509,00 што чини 96,18% у односу на план. 

Раздео 5, функција 560 - одржавање гробаља и погребне услуге – утрошено је 3.811.055,76 

динара што чини 95,28% у односу на план. 
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Раздео 5,функција 560- ЗОО хигијена – утрошено је 199.200,00 динара што чини 8,3 % у 

односу на план. 

 

Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 630- Водоснабдевање- утрошено је 

27.101.588,12- изградња водоводне мреже Парчин , Пањевац , Доброљупци-7.122.548,5 

динара;  Мрмош-781.208,82 динара;  Лаћислед- 427.627,40 динара; Марковина-

1.650.658,32 динара; Гњионик-Војволица- 4.996.800,10 динара; Ступањ – 2.642.055,64 

динара, изградња атмосферске канализације 9.480.689,34 динара. 

  

Пословном центру „ЖУПА“ пренето је 2.000.000,00 динара. 

 

 

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета – утрошено 

је 25.434.162,98 динара за сталне трошкове ,1.362.176,60 динара  за материјал и 

1.356.500.00 динара за текуће поправке и одржавање уличне расвете. 

 

Раздео 5, програм 13 – Развој културе и информисања , функција 820 – у овом периоду је 

утрошено 14.621.301,75 динара, односно 56,33 % у односу на годишњи план.  

R.B. Представљање локалног културног наслеђа 
Oдобрени 
износ 2021 

Извршење 

1 Културно просветна заједница "Жупа" 5,350,000.00 5.348.248,00 

2 КУД "Жупа" 100,000.00 96.919,00 

  

5,800,000.00 5.445.167,00 
 

 

 

За информисање у овом периоду је утрошено 4.724.498,23 динара : 

     -Жупа Океанија             -424.877,00 динара 

     -Дискос Александровац- 599.621,00 динара 

    - ADD Production            - 900.000,00 динара 

   - Helloanimation  Niš      -  100.000,00динара 

   - Здравић Прес                - 450.000,00 динара 

   - РТК Крушевац             -1.150.000,00 динара 

   - Kанал 12                       -   500.000,00 динара 

   - Победа                          -   500.000,00 динара 

   - Албос                            -   100.000,00 динара 

 

За реконструкцију сталне поставке Завичајног Музеја је утрошено 4.451.636,50 динара. 
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Раздео 5, програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810  – у овом периоду је 

утрошено 24.311.156,00 динара. Средства су утрошена за суфинансирање програма 

удружења по основу јавног конкурса у области спорта : 

R.B. Организација у области спорта 
Oдобрени 
износ 2020 

Извршење 

1 Савез спортова Александровац 5,000,000.00 4,920,114 

2 РК Жупа 54 4,565,000.00 4,562,992 

3 ЖРК Жупа 1,565,000.00 1,313,648 

4 Одбојкашки клуб Жупа 1,580,000.00 1,570,674 

5 ЖОК Жупа 1,615,000.00 1,556,205 

6 Џудо клуб Жупа 450,000.00 429,139 

7 Карате клуб Александровац 400,000.00 400,000 

8 Кошаркашки клуб Александровац 1465,000.00 1,380,675 

9 Шах  клуб Жупа 220,000.00 198,150 

10 Шах  клуб Расина 30,000.00 20,000 

11 АМСК Жупа 200,000.00 200.000 

12 ФСО Александровац 100,000.00 67,565 

13 ФК Жупа 5,000,000.00 4,999,811 

14 ФК Ратајац 170,000.00 152,777 

15 ФК Слога Дашница 500,000.00 499,672 

16 ФК Обилић Мрмош 170,000.00 162,277 

17 ФК Гаревина 355,000.00 352,450 

18 ФК Виноградар Злегиње 500,000.00 500,000 
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19 ФК Рубин Доњи Ступањ 355,000.00 338,997 

20 ФК Баштован Суботица 85,000.00 
 

21 О.Ф.К Пикси 105,000.00 104,850 

22 Ф.К Орлићи 105,000.00 105,000 

23 ФК Жупски бисер - 75 Лаћислед 355,000.00 354,554 

24 Бициклистичко удружење „Жупа“ 110,000.00 100,000 

  

25,000,000.00 24.311.156 
 

За изградњу ограде и расвете игралишта у Кожетину утрошено је 1.975.225,00 динара. 

 

За изградњу планинарског дома утрошено је 1.043.641,00 динара. 

 

 

 

 

Раздео 5, програм 3-Локални економски развој, Агенција за локално економски развој- 

утрошено је 3.449.402,12 динара и Агенција за књиговодствене услуге-4.530.505,56 

динара.. 

 

 

Раздео 5- програм 15 , Месне заједнице, утрошено је 2.458.658,60 динара – средства из 

буџета , 1.579.000,00 ( извор 04) и 148.000,00 динара ( извор 13-  нераспоређени вишак 

прихода из претходне године). Средства су утрошена за трошкове електричне енергије и 

новчане казне и пенале по решењу судова. 

 

 

Раздео 5, глава 2,Туристичка организација – утрошено је 5.220.325,83 динара, односно 

83,36 % у односу на годишњи план, за редовно функционисање. За плате, додатке и 

накнаде запослених  у овом периоду је утрошено 3.218.088,00 динара, за сталне трошкове 

302.200,46 динара ( тр.платног промета- 13.240,31 динара, тр.електричне енергије-

117.014,87 динара, комуникације-143.647,55 динара, трошкови осигурања 28.297,73 

динара), трошкове путовања 44.405,50 динара, услуге по уговору 1.110.729,97 динара,  

материјал 330.787,71 динара, опрему 228.758,00 динара, јубиларна награда- 71.191,00 

За пројекат- Жупске јулске игре- утрошено је 307.006,81 динара- услуге по уговору 

162.770,00 динара , материјал 133.436,81 и стални трошкови-10.800,00 динара. 
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Раздео 5, глава 3 – ПУ Наша радост – у овом периоду утрошен је износ од 95.240.642,46 

динара, односно 94,51% у односу на план ( извор 01). За плате, додатке и накнаде  

запослених  у овом периоду је утрошено 84.003.167,78 динара, превоз запослених 

1.331.373,10 динара, јубиларне награде 1.474.269,67 динара,сталне трошкове 2.274.339,79 

динара (енергетске услуге 1.448.912,96 динара, комуналне услуге 188.254,72 динара, 

тр.осигурања 468.640,00 динара, тр. платног промета 102.266,93 динара,комуникације 

66.265,18 динара) ; услуге по уговору 370.973,00 динара, специјализоване услуге 

334.771,50 динара, материјал 3.110.981,83 динара( материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 2.586.933,92 динара). 

- Са извора 07- наменска трансферна средства утрошено је 7.125.020,70 динара, 

односно 60,38 % у односу на план, и то за превоз радника, социјална давања 

запосленима, сталне трошкове  4.325.270,61 динара ( енергетске услуге 

3.668.658,77 динара), услуге по уговору, материјал 812.230,41динара. 

- Са извора 16- родитељски динар за ваннаставне активности утрошено је 182.000,00 

динара.  

 

Раздео 5, програм 9 – Основно образовање и васпитање – у овом периоду је утрошено 

48.065.748,34  динара, 90,35 % односу на план. За ОШ Аца Алексић средства су пренета у 

износу од 24.013.625,06 динара, и за ОШ Иво Лола Рибар у износу од 24.052.12,28 

динара.Средства су пренета за превоз запослених, превоз ученика,  јубиларне награде, 

солидарну помоћ за запослене  који су на боловању дужем од три месеца, сталне 

трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за 

образовање, средства за хигијену и опрему.  

 

Раздео 5, програм 10 – Средње образовање и васпитање - у овом периоду је утрошено 

16.281.925,01 динара, односно 98,68% у односу на годишњи план.Средства су пренета за 

превоз запослених, јубиларне награде, сталне трошкове,текуће поправке и 

одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање, средства за хигијену. 

 

Раздео 5, програм 11 –Социјална и дечја заштита – за  Центар за социјални рад  у овом 

периоду је утрошено 8.129.151,10 динара, односно 90,32 % у односу на план.Средства су 

пренета за једнократне новчане помоћи, ванредне једнократне новчане помоћи, лекове и 

намирнице за кориснике, погребну опрему за кориснике центра, канцеларијски материјал, 

материјал за одржавање хигијене. 

 

Раздео 5, програм 12– Здравствена зашита -Дому здравља Др Добривоје Гер Поповић  у 

овом периоду су пренета средства у износу од 8.091.183,7 динара, односно 85,17 % у 

односу на план. Средства су пренета за финансирање зарада ( кадровско обезбеђење), 

материјалне трошкове. 

 

Раздео 5, глава 4- Дом културе Милосав Буца Мирковић- у овом периоду је утрошен  

износ од 21.019.822,39 динара, што чини 91,43% , ( извор 01). За плате, додатке и накнаде  

запослених  у овом периоду је утрошено 13.566.989,13 динара, социјална давања 

запосленима 390.541,00 динара,  превоз запослених 190.508,53 динара, сталне трошкове 

2.970.613,63 динара , за услуге по уговору 1.699.385,16 динара, специјализоване услуге 
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270.390,00 динара, текуће поправке и одржавање 661.067,40  динара, материјал 329.929,25 

динара, за опрему 188.690,00 динара. 

- Са извора 04- сопствени приходи буџетских корисника утрошено је 1.413.000,00 

динара што чини 27,28 % у односу на план ( средства су утрошена за плате, сталне 

трошкове, услуге по уговору, материјал). 

 

Раздео 5, глава 5 - Народна библиотека – у овом периоду утрошен је  износ од 7.845.589,27 

динара, што чини 80,13 % у односу на план ( извор 1). За плате, додатке и накнаде  

запослених  у овом периоду је утрошено 6.482.933,06 динара, социјална давања 

запосленима 79.762,00 динара,  за превоз запослених  132.852,48 динара, јубиларна 

награда 249.487,44 динара,  стални  трошкови 158.402,23 динара,  услуге по уговору  

54.440,00 динара, материјал 134.414,00 динара, за набавку књига 182.963,30 динара, 

опрему 249.574,76 динара.Са извора 04- сопствени приходи буџетских корисника 

утрошено је 108.000,00 динара.  

 

Раздео 5, глава 6 -Завичајни музеј Жупе – у овом периоду утрошен је  износ од 

7.479.897,24 динара, 72,91% у односу на план.За плате, додатке и накнаде  запослених  у 

овом периоду је утрошено 5.910.671,97 динара, oтпремнина за одлазак у пензију  

278.586,00 динара, превоз запослених 131.024,76 динара, сталне трошкове 270.467,76 

динарa, услуге по уговору 375.400,85 динара, текуће поправке и за материјал 176.100,00 

динара, материјал 266.313,90 динара. 

Пројекат- Дигитализација културног наслеђа , 514.988,00 динара ( извор 07). 
Жупски зборник – услуге штампања, утрошено је 399.750,00 динара (извор 07). 

Пројекат- постављање инсталација у згради, утрошен је износ од 747.230,88 динара ( 

извор 13). 

Пројекат- Реконзервација фигурина, 400.000,00 динара ( извор 07). 

                                                               

 

 

Раздео 5, глава 7 - Музеј винарства и виноградарства –  – у овом периоду утрошен је  

износ од 5.735.414,47 динара, односно 85,14%  у односу на план (извор 01).За плате, 

додатке и накнаде  запослених  у овом периоду је утрошено 4.090.687,62 динара, превоз 

запослених 24.000,00 динара, јубиларне награде 210.793,00 динара, за сталне трошкове 

144.681,31 динара, услуге по уговору 695.987,87 динара, текуће поправке и одржавање 

68.038,89 динара ,материјал 158.024,98 динара, машине и опрема 270.294,90 динара. Са 

извора 04- сопствени приходи буџетских корисника утрошено је 34.000,00 динара што 

чини 26,62% у односу на план.  

  Пројекат- Документовање нематеријалног културног наслеђа- утрошен је износ од 
500.000,00 динара и конзерваторско-рестаураторски радови, утрошен је износ од 400.000 
( извор 07-наменска средства). 
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      7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. 

години 

 

Код појединих корисника одступања се појављују због погрешног евидентирања у 

погледу економске класификације на четвороцифреном нивоу у својим финансијским 

извештајима у односу на главну књигу трезора, односно реч је  о погрешном 

евидентирању али не и о прекорачењу одобрених апропријација.Образложење корисника 

је  саставни део њиховог финансијског извештаја. 

 

 
 

 

 

 

                           8. Преглед примљених донација и кредита, као и извршених отплата 

кредита 

 

. 

У 2019. години општина Александровац је од Министарства финансија добила 

позитивно мишљење о кредитном задуживању за финансирање капиталних 

инвестиционих радова у износу од 100.000.000,00 динара и са банком Интеса склопила 

уговор 10.09.2019. са роком отплате од 10 година и грејс периодом од годину дана, период 

расположивости годину дана. У 2021.је отплаћена главница у  износу  од 9.983.857,56 

динара и камата у износу од 1.593.791,40 динара. 

 

 

 

9. Извештај о гаранцијама датим у току 2021.године 

 

 

   Сходно члану 34. Закона о јавном дугу, којим је дефинисано да локалне власти не могу 

давати гаранције, у 2021. години нису даване гаранције. 

 

 

10. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве 

 

У 2021.години средства текуће резерве су утрошена у износу  од 2.500.000,00 динара.  

Решење број 020-952/2021-01 од 25.новембра 2021.године односи се на употребу 

средстава текуће буџетске резерве за непредвиђене расходе које Средња школа „Свети 

Трифун“ са домом ученика није могла да предвиди на почетку године, а који се односе на 

расходе по тужбама запослених за превоз. 
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11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2021. Годину 

 

       Завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе подлеже екстерној ревизији(члан 92, 

став 2. Закона).Уз сагласност Државне ревизорске институције, екстерну ревизију завршног 

рачуна буџета може на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе да обави и лице 

које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом 

којим се уређује рачуноводство и ревизија.На основу Одлуке Скупштине о ангажовању екстерне 

ревизије и по основу најповољније понуде, ревизију завршног рачуна буџета за 2021.годину 

обавиће привредно друштво за ревизију Милинковић Аудит из Београда. 

 
Саставни део завршног рачуна буџета је и извештај о учинку програма за 2021.годину: 

 

 

                                                                                                          Начелник одељења за финансије                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    и локално ек.развој 

                                                                                                                     Марија Радичевић 
                                

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 


