6. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 31.12.2017.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, а у складу са чланом 78. став 1. тачка 2, подтачка 3-6.Код израде извештаја о
извршењу одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2017. годину полази се од важеће одлуке о буџету, односно од одлуке 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 2017.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
Председник 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), као и остали корисници (ЈП Пословни центар;
удружења грађана; Црвени крст; верске заједнице; Канцеларија за локални економски развој, Агенција за књиговодствене услуге).

У 2017. години у Одлуци о буџету и Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац, 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.
Као и претходних година састављању завршног рачуна буџета локалне власти претходила је обавеза састављања и подношења завршних
рачуна за 2017. годину индиректних и директних корисника буџетских средстава локалне власти, и то:
- индиректни корисници буџетских средстава буџета локалне власти састављају годишње финансијске извештаје за 2017. годину на
прописаним обрасцима и подносе их Управи за трезор до 28.02.2018. године, и
- директни корисници буџетских средстава локалне власти припремају годишњи извештај за 2017. годину и подносе га локалном
органу управе надлежном за финансије најкасније до 31.03.2018. године.
- до 15.маја локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и
доставља га надлежном извршном органу локалне власти
- до 01.јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета
локалне власти и
- до 15.јуна локални орган управе надлежан за финансије подноси Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор
одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти
ОПШТИ ДЕО
I РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2017.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.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА
2017.ГОДИНУ
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

Економска класификација
7+8

у хиљадама
596.361.692,59

2

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности 6211)
Укупан фискални суфицит/дефицит

4+5

562.525.336,94

(7+8) - (4+5)

33.836.355,65

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

33.836.355,65

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

91

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

92

Неутрошена средства из претходних година

3

СВЕГА
Б1+Б2+Б3
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)
Издаци за отплату главнице дуга
СВЕГА
(Б1+Б2+Б3)+Б6
Разлика
рачуна
финансирања

28.414.980,05
28.414.980,05

6211
61

7.431.818,57
35.846.798,62

Б4-Б7

Нето финансирање(укупан фискални суфицит+Б8)

-7.431.818,57
26.404.537,08

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2017. године, укупно остварени приходи и примања општине Александровац износе
596.361.692,59 динара, односно 87,03% у односу на годишњи план.У истом периоду прошле године укупно остварени приходи и примања
општине Александровац износили су 576.346.657,21 динара што представља 80,57% у односу на годишњи план.
А) Приходи и примања буџета општине

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године, остварени приходи и примања буџета општине Александровац износе
566.664.804,15 динара, односно 90,96% у односу на годишњи план.У истом периоду прошле године остварени приходи и примања буџета
општине Александровац износили су 545.683.356,71 динара што представља 82,54% у односу на годишњи план.
3

Порез на зараде је остварен у износу од 163.246.974,19 динара што чини 90,69% у односу на годишњи план.У истом периоду прошле
године порез на зараде је остварен у износу од 161.001.777,77 динара, што чини 93,06% у односу на годишњи план.
Порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 16.599.506,36 динара односно 92,22% у односу на годишњи план.У истом
периоду прошле године порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 16.455.077,10 динара.
Порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 13.982.613,24 динара односно 82,25% у односу на годишњи план.У истом
периоду прошле године порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 14.857.082,55 динара што чини 87,39% у односу на
годишњи план.
Накнада за промену намене обрадивог земљишта је остварена у износу од 260.049,84 динара што чини 32,51% у односу на годишњи
план. У истом периоду прошле године накнада за промену намене обрадивог земљишта је остварена у износу од 121.712,00 динара што
чини 24,34 у односу на годишњи план.
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 2.313.000,85 што чини 66,09% у односу на
годишњи план. У истом периоду прошле године посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од
3.118.098,77 динара што чини 62,36% у односу на годишњи план.
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 10.144.996,12 динара што чини 67,63% у односу
на годишњи план. У истом периоду прошле године комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од
10.743.483,95 динара што чини 71,62% у односу на годишњи план.
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама је остварена у износу од 24.055.272,00 динара.У истом периоду
прошле године комунална такса за коришћење простора на јавним површинама је остварена у износу од 21.788.653,09 динара.
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварени су у износу од 11.125.672 динара,
што чини 92,71% у односу на план.
Такса за озакоњење објеката је остварена у износу од 3.340.000 динара, односно 66,80% у односу на годишњи план. У истом периоду
прошле године такса за озакоњење објеката је остварена у износу од 2.025.000,00 динара, што представља 50,63% у односу на план.
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од
2.488.033,63 динара што чини 71,09% у односу на годишњи план. У истом периоду прошле године приходи од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од 2.804.022,30 динара што чини 70,10% у
односу на годишњи план.
Б) Приходи буџетских корисника
У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2017. године, остварени приходи буџетских корисника износе 29.696.888,44 динара који су
приказани на следећи начин:
1. Туристичка организација
- 744000 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – 1.030,64 динара - извор 04 –сопствена средства
2. Дом културе Милосав Буца Мирковић
- 742100 - Приход од продаје добара и услуга –износ од 468.217,71динара,извор 04 (издавање сале за биоскоп, издавање пословног
простора у приземљу разним излагачима,позоришне представе)
- 744000 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – износ 95.000 динара, извор 04 – сопствена
средства(спонзорства за Буцине дане)
4

-745000 – Мешовити и неодређени приходи – 536.614,89 динара, извор 04 (трошкови електричне енергије и комуналне услуге за
простор који користи ватрогасна служба, коришћење просторија Дома културе и проценат од улазница који уплаћују извођачи позоришних
представа)
3. Народна библиотека
-745000 – Мешовити и неодређени приходи – 89.700,00 динара, извор 04(приход од уплата чланарине)
4. Завичајни музеј Жупе
– 744000 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – 13.486,72 динара,извор 04 –сопствена средства
5. Музеј винарства и виноградарства
- 741400 – Приход од полисе осигурања – износ од 20.310 динара,извор 04
- 744000 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – износ 65.600,71 динара, извор 04 (приход од улазница)
6. ПУ Наша радост
- 744000 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица –износ од 1.164.037,00 динара,извор 16 (родитељски динар за
ваннаставне активности)
-733100 – Текући трансфери у корист нивоа општине – износ од 11.500.580 динара, извор 07(средства за припремни предшколски
програм од стране Министарства просвете)
-733200 – Капиални трансфери у корист нивоа општине – износ од 596.400,00 динара – извор 07 (наменска средства од
Министарства правде за пећницу)
- 770000 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода - износ од 375.717 динара, извор 07 (породиљско боловање)
7. Месне заједнице
-744000 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица – износ од 928.598,49 динара, извор 04 (утрошена средства са
сопствених рачуна месних заједница)
8. Општинска управа
- 733154 – Текући наменски трансфер – 13.841.595,12 динара (Министарство културе – износ од 200.000 динара за Буцине дане и
180.000 динара за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности, Министарство туризма – 500.000 динара за
манифестацију Жупска берба, наменски трансфер за финансирање услуга социјалне заштите – 4.476.202,12 динара и износ од
8.260.393динара за пдв пренет од стране Канцеларије за јавна улагања за радове у ОШ Иво Лола Рибар и 225.000 динара од Комесаријата за
избеглице и миграције за исплату помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на
територији општине Александровац. )
Појединачно остварење прихода и примања буџета општине Александровац и прихода буџетских корисника из осталих извора за период јануар –
децембар 2017.године дато је у Табели:
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6

7

8

Приходи буџетских корисника из осталих извора приказани су табеларно на следећи начин:
Корисник
Конто
733100
733200
741400

Извор 04

Врста расхода
Текући трансфери од других
нивоа власти
Капитални трансфери од других
нивоа власти

Извор 07

Извор 16

Укупно

25.342.175,12

25.342.175,12

596.400,00

596.400,00

Приходи од полисе осигурања
20.310,00

20.310,00

468.217,71

468.217,71

742100

Приходи од продаје добара и
услуга

744000

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

1.103.716,56

745000

Остали приходи у корист нивоа
општина

626.314,89

1.164.037,16

2.267.753,72
626.314,89

770000
375.717,00
Укупно

2.218.559,16

26.314.292,12

375.717,00
1.164.037,16

29.696.888,44

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Извршење расхода у периоду од 01.01.- 31.12.2017.године износи 569.957.155,51 динара што чини 83,18% од укупног годишњег плана.

Извршење расхода буџета општине Александровац у периоду од 01. јануара до 31.12 2017. године је 540.292.050,35 динара, што
процентуално износи 86,73% од планираних расхода буџета за 2017.годину.
Извршење расхода буџетских корисника из осталих извора у периоду од 01. јануара до 31.12. 2017. године износи 29.665.105,16
динара, што процентуално износи 47,65% од планираних расхода буџетских корисника за 2017. годину.
Расходи буџета општине Александровац по категоријама и програмска структура расхода за период јануар – децембар 2017.године
приказани су у табелама:
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Извршење расхода за период 01.01 – 31.12.2017.године по буџетским корисницима приказано је на следећи начин:
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Расходи буџетских корисника из осталих извора дати су у следећој табели:
Расходи буџетских корисника из осталих извора за 2017. годину
Корисник
Функција

Извор 04 (сопствена
средства буџетског
корисника)

Конто
Врста расхода

O90
360
130

472
423
512
425
484

421

451

560

424

Извор 07 (средства из
буџета Републике Србије)

Извор 16

Извор 13

Укупно

4.701.202,12

1.348,56

4.701.202,12
733,00
1.712.160,00
8.260.393,00
1.348,56

121.712,00

121.712,00

2.366.470,80
4.202.424,36

2.366.470,80
17.164.019,48

733,00
1.712.160,00
8.260.393,00

УКУПНО

12.961.595,12

Дом културе

820
411
412
414
415

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

34.760,00

34.760,00
0,00

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

216.450,00

Социјална давања запосленима

416

424

216.450,00

0,00
0,00
108.648,15
1.360,00

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

482

Порези, обавезне таксе

108.648,15

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

1.360,00

353.620,44

180.000,00

533.620,44

209.060,00

200.000,00

409.060,00

32.655,00

32.655,00

121.184,37

121.184,37

19.684,00

19.684,00

233,69

233,69

2.176,95

2.176,95
0,00

Укупно

1.099.832,60

380.000,00

0,00

0,00

1.479.832,60

Народна библиотека

820
415

Накнаде трошкова за запослене

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

515

Нематеријална имовина

0,00
2.871,12

2.871,12

3.990,00

3.990,00

9.749,33

9.749,33

4.993,22

4.993,22

38.096,33

38.096,33

30.000,00

30.000,00
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Укупно

89.700,00

0,00

0,00

0,00

89.700,00

Завичајни музеј Жупе

820
421
426

1.380,16

Стални трошкови

1.380,16

Материјал

11.504,64
Укупно

12.884,80

11.504,64
0,00

0,00

0,00

12.884,80

Музеј винарства и виноградарства

820
414

Боловање преко 30 дана

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

0,00
0,00
0,00

426

Материјал

515

Нематеријална имовина

23.875,51

5.179,00

5.179,00

38.946,05

38.946,05

17.910,00
Укупно

Укупно за функцију 820
160

23.875,51

17.910,00

85.910,56

0,00

0,00

0,00

85.910,56

1.288.327,96

380.000,00

0,00

0,00

1.668.327,96

Месне заједнице
421

Стални трошкови

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

885.938,45

885.938,45

36.779,33

36.779,33

1.983,80

1.983,80

481
Дотације спортским организацијама

39.925,00
964.626,58

39.925,00
0,00

0,00

0,00

964.626,58

Предшколско образовање

911

ПУ ''Наша радост''

911
411
412
413
414
415
416

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

8.463.741,39

1.458.088,59

1.458.088,59

5.700,00

5.700,00

753.984,87

753.984,87

Накнада трошкова за превоз
Јубиларне награде

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

8.463.741,39

Текуће поправке и одржавање

0,00
167.449,14

301.801,60

469.250,74

41.850,00

176.738,00

218.588,00

35.836,00

507.060,00

542.896,00

8.972,00
99.864,50

8.972,00
270,00

100.134,50
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426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

482

Порези, обавезне таксе

512

Машине и опрема

613.248,43

169.981,67

783.230,10

169.569,31

169.569,31
0,00

596.400,00
Укупно
Укупно за функцију 911

596.400,00

0,00

12.414.704,23

1.155.851,27

0,00

13.570.555,50

0,00

12.414.704,23

1.155.851,27

0,00

13.570.555,50

8.714,85

454.688,49

8.714,85

508.714,85

Туризам

473

Туристичка организација

473
423

Услуге по уговору

426

Материјал

445.973,64
54.026,36
Укупно
Укупно за функцију 473
Укупно

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

8.714,85

508.714,85

2.252.954,54

26.256.299,35

1.155.851,27

4.211.139,21

33.876.244,37

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2017.године у оквиру раздела 1 – Скупштина општине износи 6.505.190,30 динара што
представља 77,11% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 1.308.666,61 динара,
што представља 78,13% у односу на годишњи план и односи се на исплату плате за Секретара скупштине општине и за одређени период за
Председника скупштине.За превоз запослених је утрошено 16.770,00 динараЗа трошкове путовања утрошено је 23.489,38 динара. За услуге
по уговору је утрошено 3.725.955,35 динара за следеће намене: годишња чланарина за НАЛЕД – износ од 210.681 динара, за услуге
ревизије је утрошено 228.000 динара, за чланарину за Агенцију за регионални развој 550.757,65 динара, за трошкове репрезентације је
утрошено 66.345,00 динара, за услуге штампања скупштинског материјала утрошено је 89.442,10 динара, за објављивање информативних
огласа 36.036,00 динара, трошкове поклона 14.400,00 динара и за дневнице скупштинских одборника, комисије и радна тела, за накнаду за
рад лица која нису на сталном раду, односно функционални додатак за Председника скупштине и заменика Председника Скупштине
утрошено је 2.530.293,60динара.За материјал, односно за канцеларијски материјал и за пиће утрошено је 123.455,60 динара. За
финансирање редовног рада политичких субјеката утрошено је 348.828,00 динара.Средства су пренета према обрачуну за редован рад
политичких субјеката и према броју освојених мандата у следећим износима:ГГ Покрет за Жупу – Др Југослав Стајковац – 170.004 динара,
Избор Нове генерације – 37.944 динара, СПС– 34.584 динара, СНС-78.072 динара,Демократска странка Србије-13.368 динара и Српски
покрет Двери-14.856 динара.За остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у плати, а на основу
Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава утрошено је 211.415,27 динара.
За Дан општине је утрошено 525.068,80динара и то за услуге штампања позивница, плакете, рекламне кесе 202.104 динара,за трошкове
репрезентације 131.422 динара и за материјал (пиће, цвеће) - 191.542,80динара.
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РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2017.године у оквиру раздела 2 – Општинско веће износи 2.706.208,43 динара што представља
86,18% у односу на годишњи план.За трошкове путовања утрошено је 3.594,62 динара.За услуге по уговору је утрошено
2.682.829,41динара и ова средства су пренета за функционални додатак за чланове Општинског већа.На економској класификацији 426Материјал,односно за пића је утрошено 19.784,40 динара.
РАЗДЕО 3 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2017.године у оквиру раздела 3 – Председник општине износи 6.068.617,63динара што
представља 26,10% у односу на годишњи план.За редовно функционисање извршних органа утрошено је 3.975.035,03 динара,што чини
63,09% у односу на годишњи план. За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.366.644,86динара и односи се на
исплату плате за Председника општине и Заменика Председника општине.За накнаду трошкова за превоз утрошено је 44.288,22динара, за
трошкове смештаја на службеном путовању 22.774,00динара, за трошкове путовања утрошено је 17.029,63динара,за трошкове
репрезентације 342.564,00динара,за чланарину за Сталну конференцију градова и општина 223.040,00динара,за пића 158.855,60динара. За
остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом
уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утрошено је
308.074,30динара.
У оквиру Штаба за ванредне ситуације утрошено је 380.689,60динара, односно 9,36% у односу на годишњи план.За текуће поправке и
одржавање, односно за кречење просторија утрошено је 26.296динара, за електро инсталације, уградњу тракастих завеса 84.613,60динара,
за штампач 5.400динара, за одећу и обућу за ванредне ситуације 291.673,60 и за муљну пумпу 57.320,00 динара.
У оквиру бзбедности саобраћаја у овом периоду је утрошено 1.712.893,00 динара и то 1.712.160,00 динара за возило за потребе полиције из
пренетих неутрошених средстава по основу прихода који су остварени од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и 733,00 динара за
штампање промотивног материјала.
РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12..2017.године у оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво износи 1.924.933,29 динара
што представља 89,36% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 1.428.084,23
динара,за превоз запослених 44.807,66 динара,за трошкове путовања 375,00динара,за котизацију за семинаре 2.900,40динара,за стручну
литературу за запослене 7.816,00динара, за средства за хигијену 9.130,00 динара и за остале текуће дотације по закону 171.422,89динара.
РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА
Раздео 5, глава 1, функција 130 - функционисање локалне самоуправе утрошено је 93.426.808,46 динара, односно 88,63% у односу на
годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 41.291.263,32 динара.За отпремнине приликом одласка
у пензију утрошено је 688.150,00 динара, помоћ у случају смрти ужег члана породице – 59.708,52 динара и за помоћ у медицинском лечењу
запосленог или члана уже породице – 80.052,42 динара.Остала средства су утрошена за редовно функционисање - превоз запослених –
1.031.398,36 динара, јубиларне награде – 518.391,16 динара, трошкови платног промета – 787.016,47динара, трошкови за електричну
енергију – 2.386.870,81 динара,трошкови телефона – 1.635.794,29 динара, трошкови услуга поште – 1.268.278,25 динара,осигурање зграда,
возила, опреме и запослених у случају несреће на раду – 795.361,83 динара,трошкови дневница на службеном путу у земљи – 14.354,79
динара, трошкови дневница на службеном путу у иностранству – 48.813,18 динара и трошкови смештаја на службеном путу – 70.434,00
динара. За услуге по уговору утрошено је 6.091.106,02 динара и то за услуге за одржавање софтвера, уговоре о привременим и повременим
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пословима за лица која раде на озакоњењу објеката, котизације за семинаре, објављивање информативних огласа. За текуће поправке и
одржавање опреме за саобраћај, административне и рачунарске опреме утрошено је 533.636,55 динара.За трошкове канцеларијског
материјала,литературе за редовне потребе запослених, средства за одржавање хигијене, бензин и пића утрошено је 4.741.744,13 динара, за
текуће дотације по закону утрошено је 5.378.310,79 динара.У оквиру економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова извршење износи 2.082.696,14 динара и односи се на трошкове парничног поступка и трошкове по решењу извршитеља у поступку
принудне наплате. У оквиру економске класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државног органа
извршење износи 3.989.699,11 динара и углавном се односи на трошкове који су исплаћени лицима за ујед паса луталица и за накнаде
исплаћене по основу решења суда. За програмску апликацију за основна средства утрошено је 120.000,00 динара и за рачунарску опрему
448.800 динара и за возило Лада Нива 1.348.500,00 динара.
Раздео 5, глава 1, функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг - за отплату камата по основу кредита утрошено је 645.958,33 динара, а за
отплату главнице утрошено је 6.999.997,20 динара по основу отплате кредита који је узет 21.04.2008. године са грејс периодом од 2 године и
роком отплате од 10 година код Intesa банке за изградњу и реконструкцију локалних путева, изградњу и адаптацију школских објеката, домова културе,
спортских терена, објеката здравства и дечје заштите, електромреже и уличне расвете.
За отплату главнице за лизинг за возило ШКОДА утрошено је 431.821,37 динара.

Раздео 5, глава 1, функција 620 – Развој заједнице – у овом периоду је утрошено 3.192.093,53 динара за текуће поправке Дома културе у
Доњем Ступњу 2.491.533,17 динара и за текуће поправке Дома културе у Мрмошу – 700.560,36 динара.
Раздео 5, глава 1, функција 451 – Друмски транспорт –у овом периоду је утрошено 115.508.169,08 динара и то:
1.
2.
3.

За одржавање локалних путева утрошено је 22.847.111,40 динара, односно 78,57% у односу на годишњи план за следеће намене:
чишћење канала и пропуста – 578.270,40 динара
крпљење ударних рупа – 8.580.092,00 динара
зимско одржавање путева – 7.957.560,00 динара
насипање путева шљунком – 4.866.397,00 динара
набавка и испорука цеви за пропусте – 864.792,00 динара
За реконструкцију градских улица утрошено је 24.074.530,20 динара, односно 98,06% у односу на план
За санацију локалних путева утрошено је 58.590.827,48 динара, односно 94,73% у односу на план

Раздео 5, глава 1, функција 451 – Друмски транспорт – за одржавање локалних некатегорисаних путева утрошено је 9.995.700,00 динара у
складу са Одлуком о одржавању локалних некатегорисаних путева.
Раздео 5, глава 1, функција 090 – Социјална заштита, у оквиру програма подршке социо хуманитарним организацијама утрошено је
4.464.784,11 динара, односно 89,30% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу
јавног конкурса за следећа удружења: Удружење бораца НОР-а – 661.540,43 динара, Друштво за помоћ МНРО – 3.514.686,85 динара,
Удружење бораца Жупе – 55.000,00 динара, Удружење Ж као жена – 73.556,83 динара,Удружење мултиплесклерозе – 80.000,00 динара и
Удружење Домовина – 80.000,00 динара. У оквиру програма подршка деци и породици са децом утрошено је 12.362.776,09 динара,
односно 66,18% и то за боравак и исхрану трећег и сваког наредног детета у предшколској установи,ужина трећег и сваког наредног детета у
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основним школама,превоз и смештај ученика ометених у развоју и помоћ за новорођене бебе.За ученичке награде утрошено је 370.000 динара, за

студентске награде је утрошено 460.000 динара и тo за новчане награде за ученике генерације, вуковце, освојена прва три места на
републичким такмичењима, истакнуте спортисте и 295.027,20 динара на поклон пакетиће за ђаке прваке.
Дана 01.децембра 2017.године донето је решење о исплати новчане помоћи од стране Комесаријата за избеглице и миграције у корист општине
Александровац за корисника Општинска управа општине Александровац за исплату помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Александровац. Од странеКомесаријата за избеглице и миграције Општини је
пренет укупан износ средстава од 225.000,00 динара.Исплаћен је износ од 195.000,00 динара (13 лица по 15.000 динара), а износ од 30.000,00 динара је
враћен Комесаријату за избеглице јер два лица нису испуњавала услове за доделу средстава.

У оквиру програма Подршка реализацији програма Црвеног крста утрошено је 1.726.585,57 динара, односно 86,33% у односу на годишњи
план.Средства су утрошена за зараду запосленог, солидарну помоћ за случај болести запосленог,регистрацију комби возила и за израду
пројектне документације за адаптацију и проширење капацитета зграде одмаралишта у Митровом пољу.
За верске заједнице је утрошено 200.000,00 динара за фрескописање у храму св.Саве у Дашници по основу уговора о суфинансирању
програма.
Раздео 5, глава 1, функција 620 – Развој заједнице – за одржавање чистоће на јавним површинама утрошено је 16.124.021,58 динара и
средства су пренета у складу са Одлуком о одржавању чистоће.
Раздео 5, глава 1, функција 640 – Улична расвета – утрошено је 18.966.845,48 динара, 1.179.905,85 динара за текуће поправке и одржавање
јавне расвете и материјал за уличну расвету – 717.655,20 динара.
Раздео 5, глава 1, функција 820 – Услуге културе – у овом периоду је утрошено 4.314.183,47 динара. Средства су утрошена за
суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области културе за следећа удружења: Културно просветна заједница
Жупа – 4.087.663,47 динара, КУД Жупа – 141.520,00 динара, КУД Грозд – 35.000 динара и КУД Расина – 50.000 динара.
Раздео 5, глава 1, функција 820 – Услуге културе – за суфинансирање пројеката на основу расписаног конкурса за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања утрошено је 1.898.880,00 динара и то за Дискос Д.О.О Александровац – 300.000,00 динара, Мелос
Д.О.О Краљево – 600.000,00 динара, Дан граф 200.000,00 динара,РТК Крушевац 600.000,00 динара, Албатрос 98.880,00 динара и Laki
production 100.000,00 динара у складу са уговором и ревидираним буџетом корисника.
Раздео 5, глава 1, функција 810 – Развој спорта и омладине – у овом периоду је утрошено 11.824.182,45 динара. Средства су утрошена за
суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области спорта за следећа удружења:
- Савез спортова – 3.066.739,35 динара
- ФК Жупа – 2.399.907,65 динара
- РК Жупа 54 – 2.370.084,34 динара
- Џудо клуб – 300.000,00 динара
- Женски рукометни клуб Жупа – 1.499.729,00 динара
- Женски одбојкашки клуб – 350.000,00 динара
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Кошаркашки клуб – 400.500,00 динара
ФК Виноградар Злегиње – 189.112,00 динара
ФК Слога Дашница – 189.990,00 динара
ФК Рубин Доњи Ступањ – 140.000,00 динара
ФК Младост Ракља – 46.100,00 динара
ФК Гаревина – 32.000,00 динара
ФК Слога 56 Горњи Ступањ – 20.928 динара
Ауто мото спортски клуб Жупа – 130.000,00 динара
Шаховски клуб Жупа – 160.000,00 динара
Фудбалски савез општине Александровац- 5.525 динара
ФК Баштован Суботица – 33.599,80 динара
ФК Орлићи – 60.000 динара
ОФК Пикси – 40.000,00 динара
ФК Ратајац – 47.772,00 динара
ОК Жупа – 313.191,80 динара
ФК Жупски бисер Лаћислед – 29.003,51 динара

Раздео 5. глава 1.1 – Фонд за развој пољопривреде – утрошено је 280.000 динара за превоз пољопривредника на Пољопривредни сајам и
1.773.591,84 динара за регрес за репродуктивни материјал и осигурање усева у складу са програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја.
Раздео 5, глава 1.2. – Фонд за заштиту животне средине утрошено је 2.366.470,80 динара на основу Програма за заштиту животне средине
за 2017. годину за чишћење речног корита и за одржавање паркова.
Раздео 5,глава 2 – Месне заједнице – у овом периоду утрошено је 576.734,44 динара, односно 89,68% у односу на годишњи план. За плате, додатке и

накнаде једног запосленог у овом периоду је утрошено 421.037,85 динара.Остала средства су утрошена за редовно функционисање.
Раздео 5,глава 3 – ЈП Пословни центар – у овом периоду је утрошено 3.012.500,00 динара.Средства су пренета за судске трошкове за једног запосленог,
а у складу са Програмом субвенционисања за 2017.годину.
Раздео 5,глава 4, функција 630 - Водоснабдевање – у овом периоду је утрошено 30.000.000,00 динара за реконструкцију постројења пијаће воде у
Митровом пољу и 18.072.600,00 динара за магистрални цевовод Д.Злегиње – Мрмош.

Раздео 5, глава 5 -Локални економски развој – утрошено је 6.553.396,01 динара и то за Канцеларију за локални економски развој је
утрошено 2.953.518,74 динара и за Агенцију за књиговодствене услуге је утрошено 3.599.877,27 динара.Највећи део је утрошен за плате, а
остали трошкови се односе на сталне трошкове, превоз запослених и канцеларијски материјал на основу програма субвенционисања за
2017.годину.
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Раздео 5, глава 6 -Туристичка организација –утрошено је 3.095.064,92 динара, односно 87,75% у односу на годишњи план. За плате,
додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 1.882.006,00 динара. Остала средства су утрошена за редовно функционисање
(трошкови електричне енергије – 101.168,84динара, услуге комуникација – 106.946,69 динара, трошкови осигурања 30.000динара,трошкови путовања – 24.030,24 динара, текуће поправке и одржавање зграде и опреме – 69.525,65 динара, канцеларијски
материјал – 19.037,00 динара).
За манифестацију Жупска берба у овом периоду је утрошено 5.410.761,55 динара и то за услуге ангажовања естрадних извођача, жупско
предвечерје, покретне тоалете, ватромет, бину и озвучење, тезге за винску улицу и за медијске услуге.
Раздео 5, глава 7 – ПУ Наша радост – у овом периоду утрошен је износ од 60.625.108,36 динара, односно 72,61% у односу на годишњи
план. За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 44.150.121,99 динара, за превоз запослених – 953.952,23
динара,јубиларне награде – 1.047.740,34 динара,трошкове електричне енергије – 4.394.951,88 динара, комуналне услуге – 387.738,83
динара, трошкови осигурања – 600.000,00 динара, текуће поправке и одржавање – 213.894,00 динара.
Раздео 5, глава 8 и глава 9 – Основне школе – у овом периоду је утрошено 40.687.233,80 динара и то за ОШ Аца Алексић средства су
пренета у износу од 24.566.247,30 динара и за ОШ Иво Лола Рибар у износу од 16.120.986,50 динара.Средства су пренета за превоз
запослених, превоз ученика, превоз и смештај ученика на републичким такмичењима, јубиларне награде, помоћ запосленима који је су на
боловању дужем од три месеца, сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање,
средства за хигијену.
Раздео5,глава10–Средње образовање-у овом периоду је утрошено 12.301.821,07динара.Средства су пренета за превоз запослених,
јубиларне награде, сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање, средства за хигијену,
превоз и смештај ученика на републичким такмичењима и поплочавање дворишта.
Раздео 5, глава 11 – Центар за социјални рад - у овом периоду је утрошено 5.055.585,25 динара, односно 55,60%.Средства су пренета за
финансирање плате за запослене, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, једнократне новчане помоћи, ванредне
једнократне новчане помоћи, лекове и намирнице за кориснике и за погребну опрему за кориснике центра.
Раздео 5, глава 12 – Дом здравља Др Добривоје Гер Поповић - у овом периоду је утрошено 7.516.065,57 динара, односно 75,16% у односу
на план. Средства су пренета за услуге лица за безбедност и здравље на раду, за намирнице за припремање хране за болницу, за
лабалаторијски и санитетски материјал, ЕКФ апарат, за израду картотеке, набавку рачунарске опреме и адаптацију вешернице.
Раздео 5, глава 13- за Дом културе Милосав Буца Мирковић утрошен је износ од 19.518.459,77 динара, односно 86,98% у односу на план.
За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 10.553.787,98 динара. Остала средства су утрошена за превоз
запослених, јубиларне награде, сталне трошкове, канцеларијски материјал, текуће поправке и одржавање.У оквиру дана Милосаве Буце
Мирковића утрошено је 1.797.472,42 динара и то за услуге по уговору 798.361,00 динара - ангажовање жирија,превоз и преноћишта за
учеснике и за позоришне представе – 800.000,00 динара.У овом периоду утрошен је и износ од 200.000 динара за позоришну представу
који је опредељен Дому културе од Министарства културе за манифестацију Дани Милосава Буце Мирковића.
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Раздео 5, глава 14 - Народна библиотека – у овом периоду утрошен је износ од 5.689.640,27 динара. За плате, додатке и накнаде
запослених у овом периоду је утрошено 3.731.731,00 динара. Остала средства су утрошена за редовно функционисање (превоз запослених,
помоћ у медицинском лечењу за ужег члана породице запосленог, стални трошкови, канцеларијски материјал, текуће поправке и
одржавање,набавку књига).
Раздео 5, глава 15-Завичајни музеј Жупе – у овом периоду утрошен је износ од 4.284.577,86 динара.За плате, додатке и накнаде запослених
у овом периоду је утрошено 2.872.413,00 динара. Остала средства су утрошена за редовно функционисање (превоз запослених,стални
трошкови, канцеларијски материјал).
Раздео 5, глава 16 - Музеј винарства и виноградарства – у овом периоду утрошен је износ од 4.701.674,83 динара. За плате, додатке и накнаде
запослених у овом периоду је утрошено 2.532.288,00 динара. Остала средства су утрошена за превоз запослених, јубиларне награде, сталне
трошкове, канцеларијски материјал, текуће поправке и одржавање, административну опрему.За међународни сајам вина утрошено је
992.862,04 динара.
Саставни део програмског дела буџета је Извештај о учинку програма корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2017.годину.
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Побољшање услова
пословања и
привлачења страних
инвестиција

дин

Обезбебеђивање
стимулативног оквира за
пословање и адекватног
привредног амбијента за
привлачење инвестиција

1502

Војкан Сауловић

39,27

Зоран

39,27

9.035.850,85

333605

251

8.121.712,00

8.121.712,00

Небојша Бонџић и Горан

98918

број регистрованих
пољопривредних газдинства

Развој
туризма

98918

6.600.000,00

4
Пољопривреда и
рурални развој
5

Цена воде по м³

98819

1501

3

Локални
економски развој

Рационално
снабдевање водом за
пиће

Број м² јавних
зелених површина
на којима се
уређује и одржава
зеленило у односу
на укупан број м²
јавних зелених
површинам

м²

Повећање
покривености
територије
комуналним
делатностима
одржавања зелених
јавних површина,
одржавања чистоће на
површинама јавне
намене и зоохигијене;

м³

обезбеђивање
одговарајућег квалитета ,
обима, доступности и
континуитета и заштите
животне средине.
Редовно, сигурно и
одрживо снабдевање
водом за пиће
становника , уређивање
начина коришћења и
управљања изворима,
јавним бунарима и
чесмама

49

%
Унапређење квалитета
животне средине

Проценат
становништва
покривеног
услугама
реализације
програм фонда за
заштиту животне
среине

10

15

10,00

18.770.455,75

19.005.546,14

2.366.470,
80

12,45

50

Иван Новаковић

Заштита животне средине
6

.0401

Програм се реализује у
складу са Програмом
коришћења средстава
буџетског фонда за
заштиту животне
средине општине
Александровац за 2017.
годину. Средства су
коришћена за :
1.Чишћење речног
корита уређеног дела
Кожетинске реке од
насеља "Расадник"
према ОШ "Иво Лола .
рибар" у износу
696.388,00 дин.,
2.Чишћење речног
корита Кожетинске реке деонице на којима је
нанет материјал од
пролећних падавина
322.520,00 дин.,
3.Одржавање злених
јавних површина на
локацији 0,90 ха и то: Стамбено насеље
"Солидарке" у ул.10.
августа, површине око
0,70ха; -Јавне површине
испред Дома културе
"Милосав Буца
Мирковић", источни улаз
између ул.10.августа, ул.
Палих бораца и
Кожетинске реке,
површине око 0,20 ха. у
износу 1.347.562,80
динара. Укупно утрошена
средсва за овај програм
активност износе
2.366.470,80 дин.

км

55

98

401,12

55

95

138.192.500,00

132.292.500,00

118.520.66
9,08

89,59
%

Синиша Младеновић

Проценат
повећања
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

398,62

87.108.778,00

83.493.696,00

60.625.108
,36

72,61
%

Далиборка Симић

Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и
образовањем

Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине

Број деце која су уписанау
установу у односу на укупан број
деце у граду

2001

Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социоекономском
развоју

Број уписане деце у односу на
број укупно пријављене деце

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
8

Предшколско васпитање и образовање

7

.0701

Унапређење
организације саобраћаја
и унапређење
саобраћајне
инфраструктуре у
локалној самоуправи.
Пропграмом је
предвиђено одржавање
путне мреже на читавој
територији општине
Александровац и
обухвата путева по
месним заједницама без
градских асфалтних
улица. Према програму
одржавања и уређења и
изградње комуналне
инфраструктуре у 2017
години је извршено
насипањепутева
шљунком, крпљење
удраних рупа на
асфалтним површинама
и санација асфалтних
путева.
На територији општине
Александровац неким од
програма васпитања и
образовања обухваћено
је 55 % деце , а у самом
граду 92.8 % .Рад се
обавља у адекватним
условима и простору.
Иако постоји потреба за
макар још две радне
собе у оквиру основног
вртића остали условуи су
задовољавајући. У овој
години су уз помоћ
фондације Новак
Ђоковић замењени
столарија , окречен је
унутрашњи део зграде и
замењен велики део
тепиха по радним
собама. Уз ефикасну
контролу трошкова све
обавезе према
добављачима и

55,00

90,00
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11

.0901

Обезбеђивање
свеоухватне социјалне
заштите и помоћ
најугроженијем
становништву

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите

Проценат
корисника мера и
услуга социјалне и
дечје заштите који
се финансирају из
буџета општине у
односу на број
становника

Михајло
1654

1645

766

752

752

12.010.000,00

2,90%

5%

3%

31.400.000,00

55.600.000,00

40.687.233
,80

86,18
%

12.633.665,00

12.301.821
,07

97,37
%

31.742.924,12

29.351.048
,16

47.210.000,00

92,46
%
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Милица Бојивић

1672

Бранко Рајичић

Број уписани
ученика у школу

Број деце уписаних у школу

Број деце
уписаних у школу

Милорад Вулетић

2003

Доступност средњег
образовања у складу са
прописаним
стандардима и
потребама образовних
профила који одговарају
циљевима развоја
општине и првреде

Потпуни обухват
основним васпитањем
и образовањем

Број деце уписаних у школу

2002

Доступност основног
васпитања и образовања
свој деци са територије
општине Александровац

%

Социјална и дечја
заштита

Средње
10
оразовање и васпитање

9
Основно
образовање и васпитање

радницима су измирене
у законском року-

7%

6%

91,90%

100%

97,40%

10.800.000,00

10.550.000,00

7.858.608,
06

74,49
%

Очување, унапређење и
представљање културно
историјског наслеђа,
културне разноврсности,
продукције и
стваралаштва у локланој
заједници. Остваривање
права грађана на
информисање и
унапређење јавног
информисања

Подстицање развоја
кулуре

У оквиру програма
развој спорта и
омладине Програм
Подстицање и ставрање
услова за унапређење
спортске рекреације,

обезбеђивање услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки
града/општине

Број културноуметничких
дешавања

Број боскопских
пројекција
Број посетилаца
број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта

25

30

52.392.454,00

47.291.809,00

42.404.888
,62

89,67

12.000.000,00

12.000.000,00

11.824.182
,45

98,53
%

26

60

60

50

13000

14000

12000

1

1

1
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Иван Новаковић

%
%

5%

Иван
Иван Новаковић
Зоран Андрејић
Иван Новаковић Брборић

1301

Унапређење здравља
становништва

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

33%

број

1801

Обезбеђивање и
спровођење активности у
областима деловања
јавног здравља

35%

број
број број
организација

14
13
Развој спорта и
омладине

12
Развој културе и
заштита
Здравствена
информисања

Проценат
корисника
локалних
социјалних услуга
у односу на
укупан број
корисника
социјалне застите

30%

%

Проценат
корисника
финансијске
подршке и
подршке у натури
односу на укупан
број корисника
социјалне заштите

15

.0602

Обезбеђивање услуга
јавне управе и
остваривање и заштита
права грађана и јавног
интереса ; Одржово
управљање финансијама
и администрирање
изворних прихода
локалне самоуправе ;
Сервисирање обавеза
које проистичу из
задуживања,
финансирање буџета и
управљање јавним
дугом;

број жена чланова
спортских
организација и
удружења

број жена број удрузења/клубова

Број чланова
спортских
организација и
удружења

23

23

23

122

114

114

145.004.682,00

133.208.321,56

110.739.75
6,28

83,13
%

Одрживо управно и
финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе
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Иван Новаковић

Опште услуге локалне
самоуправе

односно бављење
грађана спортом, кроз
учешће спортских
организација са
територије јединице
локалне самоуправе у
домаћим клупским
такмичењима;
Омасовљавање и
подстицање бављења
спортом на територији
општине Александровац
финансиран је из буџета
општине Александровац
у износу 12.000.000,
динара за реализацију
активности 23 клуба и
једног посебног програм.
Од укупно 23 клуба 2
клуба са укупно 114
чланице су женски
клубови (ЖРК Жупа и
ЖОК Жупа)

33.991.338,96

34.824.685,09

729.367.771,56

685.210.709,76

15.280.016
,36

43,88

Функционисање
локлане скупштине
Функционисање
извршних органа

554.133.64
5,47

7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2017. години
Буџет општине Александровац је током целе 2017.године био високо ликвидан и на тај начин није било никакве неизвесности за
могућност реализације укупних планова буџетских корисника.У погледу намене утрошка средстава од стране буџетских корисника није
било никаквих одступања, то јест скоро у потпуности су корисници утрошили одобрена средства за оне намене како су и биле планиране
буџетом и финансијским плановима корисника.Код појединих корисника мања 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 само 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
Отплата кредита у износу од 70.000.000,00 динара (868.405,55 €), који је узет 21.04.2008. године са грејс периодом од 2 године и роком отплате
од 10 година код Intesa банке за изградњу и реконструкцију локалних путева, изградњу и адаптацију школских објеката, домова културе, спортских
терена, објеката здравства и дечје заштите, електромреже и уличне расвете, почела је од маја 2010. године.
У 2017.години је отплаћен износ од 11.187.365,19 динара.
Неотплаћени дуг по основу овог кредита, са стањем на дан 31.12.2017. године, по основу усаглашавања међусобних обавеза и потраживања са
Intesa банком путем ИОС обрасца, прерачунато на курс еура на дан 31.12.2017. године износи 24.005.913,50 динара.
Отплата кредита, врши се у складу са уговореним роковима отплате, а по доспелости месечних ануитета.
У 2017. години није било нових кредитних задужења.
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Тома Савковић

Политочки
16
систем локалне самоуправе

2101

Обављање основних
функција изборних
органа локлане
самоуправе

9. Извештај о гаранцијама датим у току 2017.године
Сходно члану 34. Закона о јавном дугу, којим је дефинисано да локалне власти не могу давати гаранције, у 2017. години нису даване гаранције.

10. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве
У 2017.години за текућу резерву је планиран износ од 3.000.000 динара.У 2017.години је утрошен износ од од 91.500,00динара за
непланирана средства за превоз и смештај ученика за републичко такмичење књижевне олимпијаде у Сремским Карловцима, превоз и
смештај рукометаша и рукометашица за републичко такмичење одржано у Караташу и превоз фудбалера за републичко такмичење
одржано у Бољевцу за Средњу школу св.Трифун.
У 2017.години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.
11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2017. 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 2017.годину је обавило привредно
друштво за ревизију Милинковић Аудит из Београда. Извештај ревизора је достављен општини Александровац 21.маја 2018.године.У извештају
независног ревизора се наводи да приложени консолидовани финансијски извештаји буџета општине Александровац објективно и истинито, по свим
битним питањима, приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања на дан 31.12.2017.године,приходе и примања , расходе и издатке, токове
готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су
регулисани Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о буџету општине Александровац за 2017.годину, осим за
евентуалне ефекте наведене у пасусу Основа за изражавање мишљења са резервом, који се односи на финансијске извештаје индиректних корисника
буџетских средстава који нису били предмет ревизије, тако да нису били у могућности да се без ризика изјасне у односу на извештаје индиректних
корисника, а последично томе и на њихов утицај на консолидовани извештај о извршењу буџета.
Начелник
Татјана Гочманац
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