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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

Општина Александровац 

Општинско веће 

Број: Сл/2019-01 

Датум: 10. децембар 2019. године 

Александровац 

ИЗВЕШТАЈ 

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Статутом општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и Одлуком о 

јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19) прописано је да се у поступку доношења 

Одлуке о буџету општине Александровац обавезно спроводи јавна расправа о нацрту одлуке о буџету која треба 

да траје минимум 15 дана. Општинско веће општине Александровац надлежно је за спровођење јавне расправе.  

 Jавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину, који je објављен на 

сајту општине Александровац 25.11.2019. године,  трајала је 15 дана од дана објављивањ нацрта Одлуке. 

У току трајања јавне расправе заинтересована лица могла су достављати предлоге, примедбе и представке 

на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину и то предајом на писарници Општинске управе 

општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића 

број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soalekn@ptt.rs . 

Усмена јавна расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину одржана је  

10.12.2019. године у сали општине Александровац са почетком у 10:05 часова.   

 Усменој расправи присуствују: Др Мирко Михајловић, председник општине Александровац, Михајло 

Милић заменик Председника општине Александровац, Мр Тома Савковић, председник Скупштине општине 

Александровац, Љиљана Јовић, секретар Скупштине општине Александровац, Иван Новаковић начелник 

Општинске управе општине Александровац, Душица Џамић, помоћница Председника општине Александровац,  

Марија Радичевић, начелник Одељења за финансије и локални економски развој  Општинске управе општине 

Александровац, Синиша Младеновић, начелник и Душица Тодосијевић, представник Одељења за урбанизам и 

изградњу Општинске управе општине Александровац, Радица  Џамић Старинац, представник Одељења за 

пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Александровац, Александра Ковачевић, општински 

правобранилац,  Зоран Павличевић, директор  Јавно комунално стамбеног предузећа ,,Александровац“  

Александровац, Зоран Поповић, директор Јавног предузећа Пословни центар – Жупа Александровац, Небојша 

Бонџић, директор Агенције за књиговодствене услуге општине Александровац, Горан Станковић  директор 

Канцеларије за локални економски развој општине Александровац, Зоран Андрејић, директор Дома Културе 

,,Милосав Буца Мирковић“ Александровац и грађани: Срећко Цветић из Дашнице, Предраг Гочманац из Парчина, 

Цветко Пајић из Латковца, Дејан Пајић из Латковца, Драгољуб Ивљанин, Стефан Алексић из александровца, 

Зоран Милановић из Горњих Вратара, Саша Дуњић из Ботурића, Зоран Рачић, Момир Маринковић, Братислав 

Варинац, Горан Левић и Сашко Рилак из Љубинаца, Зоран Луковић из Бзенца, Марко Мијаиловић из Тржца.  

 

 Присутнима на усменој расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину 

обратио се Иван Новаковић начелник Општинске управе општине Александровац и навео да је Одлука о буџету 

најважнији акт јединице локалне самоуправе који се крајем године доноси за наредну годину.  

 

Образложење о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину је дала Марија 

Радичевић, начелник Одељења за финансије и локални економски развој Општинске управе општине 

Александровац и навела да је Одлука о буџету јединице локалне самоуправе одлука којом се процењују приходи 

и примања и утврђују расходи и издаци за финансирање њене надлежности, као и одредбе битне за извршење те 

одлуке за једну или три године и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке. У Упутству за припрему 

одлуке о  буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021.и 2022.годину  које је објављено на сајту 

Министарства финансија  дате су основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога 

финансијског плана буџетских корисника и  одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и 

инструкцијама у вези планирања прихода буџета. У складу са чланом 41. Закона о буџетском систему, на основу 

овог упутства директни корисници средстава буџета локалне власти израђују предлог финансијског плана и 

достављају га локалном органу управе надлежном за финансије.Индиректни корисници средстава буџета локалне 

власти обавезни су да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне 

власти. У буџетској 2020. години примењиваће се иста униформна програмска структура за јединице локлане 
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самоуправе (циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора) као и  у буџетском 

циклусу за 2019. годину. Марија Радичевић је образложила планиране приходе и расходе буџета општине 

Александровац. Укупни приходи буџета општине Александровац за 2020.годину планирани су у износу од  

1.042.117.938,00 динара и то: 

-приходи буџета у  износу од 997.482.538,00 динара   

-приходи из осталих извора  у износу од 41.886.000,00 динара и  

-пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 2.749.400,00 динара 

Порески приходи - Порез на доходак, добит и капиталне добитке, Порез на имовину , Остали порески 

приходи – Порез на добра и услуге и Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирани су у 

износу од  565.370.000,00 динара односно 54,25% у односу на план за 2020.годину. 

Непорески приходи - Приходи од имовине, Приходи од продаје добара и услуга, Новчане казне , Остали 

непорески приходи –Добровољни трансфери од физичких и правних лица и Мешовити и неодређени приходи 

планирани су у износу од  123.450.000,00 динара, односно 11,84% у односу на план за 2020.годину 

Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) планирани су у износу од 

13.500.000 динара и то:накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 1.000.000 

динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.500.000 динара и приходи од 

новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима  у износу од 9.000.000 

динара. Приходи буџета општине Александровац за 2020. годину, за које је посебним прописима утврђена 

намена, користиће се у складу са актима које доноси Општинско веће и Скупштина општине. 

Трансфери су планирани у износу од 240.241.327,00 динара односно 23,34% и то текући ненаменски 

трансфери од Републике у корист нивоа општине у износу од  229.611.327 динара(извор 01) и текући наменски 

трансфери у корист нивоа општине у износу од 10.630.000 динара који се односи на средства од Републике која се 

опредељују Предшколској установи за припремни предшколски програм – 10.630.000 динара  

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 1.000.000 динара. 

Примања од продаје непокретности  планирана су у износу од 50.000.000 динара односно 4,80% у односу 

на укупан план. 

Примања од продаје осталих основних средстава  планирана су у износу од 20.000.000 динара односно 

1,92% у односу на укупан план. 

             Приходи буџетских корисника који износе 41.886.000динара приказани су у табели и односе се на следеће 

кориснике: 

1. Дом културе 

            742152 – извор 04 –4.000.000,00 динара 

            744151 –извор 04 – 1.500.000,00 динара 

            745151 – извор 04 – 890.000,00 динара 

                               Укупно: 6.390.000 ,00динара 

2. Народна библиотека 

745151- извор 04 – 150.000,00 динара 

3. Музеј винарства и виноградарства 

744151-извор 04 – 120.000,00 динара 

4. ПУ Наша радост 

733154-извор 07- 10.630.000,00 динара 

741411-извор 07 -100.000 ,00динара 

744151-извор 07- 500.000,00 динара 

745151-извор07 – 500.000,00 динара 

772100-извор 07- 200.000,00 динара 

742378-извор 16 – 1.600.000,00 динара 

                Укупно: 13.530.000,00динара 

5. Месне заједнице 

744151-извор 04 -1.696.000,00 динара 

6. Општинска управа  

911451- примања од задуживања од пословних банака у земљи извор 10 – 20.000.000 динара 

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2020.годину, планирају се у укупном износу од 

1.042.117.938,00 динара, и то: 

I  Средства из буџета у укупном износу од 997.482.538,00 динара 

II  Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 44.635.400,00 динара: 

      1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 8.356.000 динара 
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      2. Приходи буџетских корисника из осталих извора укупном износу од 33.530.000,00 динара 

      3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 2.749.400,00 динара. 

Распоред и коришћење средстава у 2020. години утврђених овом Одлуком за буџетске кориснике у оквиру 

раздела 1,2,3,4 и 5 вршиће се у оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са 

овом Одлуком. 

Расходи за 2020. годину су планирани по разделима на следећи начин: 

Раздео 1– Скупштина општине – планирана су средства у износу од 17.891.000,00 динара.У оквиру овог раздела 

за редовно функционисање су планирана средства у износу од 13.095.000,00 динара и то за плате за Председника 

скупштине и Секретара Скупштине,превоз запослених,трошкове путовања,дневнице одборницима, стална радна 

тела, накнаду за лица која нису на сталном раду(заменик председника скупштине), финансирање редовног рада 

политичких субјеката којима се средства расподељују у износу од 0,105% пореских прихода,за канцеларијски 

материјал. За Дан општине је планиран износ од 1.000.000,00 динара (423 – услуге по уговору  600.000 и 426 – 

материјал 400.000 динара). За општинску изборну комисију планиран је износ од 3.796.000,00 динара.  

Раздео 2 – Општинско веће - планирана су средства у износу од 3.720.000 динара.У оквиру овог раздела 

планирана су средства за накнаду за лица која нису на сталном раду (чланови Општинског већа),за канцеларијски 

материјал и за трошкове путовања. 

Раздео 3– Кабинет Председника општине - планирана су средства у износу од 13.175.000 динара и то за плате, 

превоз запослених,трошкове путовања, услуге по уговору, материјал. 

Раздео 4– Правобранилаштво општине Александровац – планирана су средства у износу од 2.448.000 динара и 

то за плате, превоз запослених,трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, материјал, опрему . 

 У оквиру раздела 5, по програмима средства су опредељена на следећи начин:  

Програм 1 – Локални развој и просторно планирање – планиран је износ од 7.000.000 динара и то за: 

- текуће поправке и одржавање  1.000.000,00 динара, позиција 91 

- геодетске услуге 1.000.000 динара, позиција 92 

- рушење нелегалних објеката -1.000.000,00 динара, позиција 92 

- текуће поправке и одржавање ( уређивање грађевинског земљишта око стамбених зграда код ПС, у 

Расаднику, код „кула“, код зграде „ пензионерског“) – 4.000.000,00 динара, позиција 93 

Програм 2 – Комунална делатност – планиран је износ од 116.200.000,00 динара и то за: 

- трошкове уличне расвете – 25.000.000 динара, позиција 101 

- проширење уличне расвете – 2.000.000 динара,позиција 102 

- одржавање уличне расвете – 4.500.000 динара, позиција 102  

- материјал за уличну расвету – 1.500.000 динара, позиција 103 

- одржавање зелених јавних површина – 4.000.000,00 динара, позиција 95 

- одржавање чистоће на јавним површинама – 20.000.000,00 динара, позиција 94 

- набавка аутоцистерне – 9.000.000,00 динара, позиција 94 

- набавка погребног возила -2.000.000,00 динара, позиција 94 

- набавка опреме  за прикупљање смећа( контејнери)- 1.000.000,00 динара, позиција 94 

- одржавање гробаља по месним заједницама која су у својини општине – 2.000.000,00 динара, позиција 96 

- зоохигијена -1.200.000,00 динара, позиција 97 

- капела у Мрмошу – 1.000.000,00 динара, позиција 98 

- капела у Стањеву – 1.000.000,00 динара, позиција 9 

- изградња водовода Гњионик-Војволица-Парчин-Љубинци-Доброљупци-Пањевац – 10.000.000,00 динара, 

позиција 100 

- магистрални водовод Доње Злегиње, Гаревина, Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Лаћислед и Мрмош  - 

4.000.000,00 динара, позиција 100 

- водовод Парчин, Љубинци – 2.000.000,00 динара, позиција 100 

- изградња водовода за насеље Лаћислед са резервоаром – 2.000.000,00 динара, позиција 100 

- изградња водовода за за насеље Мрмош са резервоаром – 3.500.000,00 динара, позиција 100 

- водовод Марковина-Тржац-Ржаница – 2.000.000,00 динара, позиција 100 

- реконструкција пумпне станице у Мајдеву  - 2.000.000,00 динара, позиција 100 

- одржавање атмосферске канализације – 6.000.000,00 динара, позиција 100 

- санација оштећених саобраћајница на местима хаварија – 2.000.000,00 динара, позиција 100 

- реконструкција резервоара Трнавци – 1.500.000,00 динара, позиција 100 

- реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу – 2.000.000,00 

динара, позиција 100 

- израда пројектне документације- 5.000.000,00  
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Програм 3 – Локални економски развој планиран је износ од 13.150.000,00 динара и то 4.800.000 динара за 

Канцеларију за локални економски развој , позиција 117; 4.350.000 динара за Агенцију за књиговодствене услуге, 

позиција 118 које ће се финансирати у складу са Програмом субвенционисања за 2020.годину и 4.000.000,00 за 

мере активне политике запошљавања, позиција 119. 

 Програм 4 – Развој туризма – планиран је износ од 15.008.922,00 динара. За редовно функсионисање Туристичке 

организације планирано је 6.098.922,00 динара. 

У оквиру програма планирана су средства за следеће манифестације: 

- Жупска берба – износ од 6.860.000,00 ( материјал 1.610.000,00 динара, услуге по уговору 5.100.000,00 динара, 

тр. Путовања 70.000,00 динара и стални трошкови 80.000,00 динара) 

- Жупске јулске игре – износ од 1.000.000,00 динара ( материјал 615.000,00 динара, услуге 370.000,00 динара, 

стални трошкови 15.000,00 динара) 

- Међународни сајам вина- износ од 1.050.000,00 динара( материјал 310.000,00 динара, услуге по уговору 

560.000,00 динара, тр.путовања 170.000,00 динара и стални тр.10.000,00 динара) 

 Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је износ од 15.000.000 динара и средства ће се користити 

у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

територију општине Александровац за 2020. годину     

 Програм 6 – Зашита животне средине- планиран је износ од 9.500.000,00 динара 

- Текуће поправке и одржавање ( чишћење речног корита)- 2.000.000,00, позиција 42 

- Изградња канализације у Виткову- 3.500.000,00 динара, позиција 43 

- Реконструкција канализације  Омладинска улица-4.000.000,00, позиција 43 

Средства ће се користити у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине 

Александровац за 2020. годину. 

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – планиран је износ од 346.800.000,00 

динара 

        Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – 82.000.000,00 динара,позиција 74: 

- чишћење канала и пропуста – 5.000.000 динара , позиција 72  

- крпљење ударних рупа – 15.000.000 динара 

- зимско одржавање путева и улица – 12.000.000 динара 

- насипање путева шљунком – 15.000.000 

- поправка пропуста и мостова – 5.000.000 динара 

- санација деформисаних делова коловоза –12.000.000 динара 

- одржавње вертикалне сигнализације+табле на прилазима граду – 1.000.000,00 динара 

- одржавње хоризонталне сигнализације – 1.000.000,00 динара  

- хитне интервенције – 1.000.000 динара 

- ревитализација пољских путева – 5.000.000 динара 

- одржавање путева -10.000.000,00 динара 

Економска класификација 426 – материјал -набавка цеви – 1.000.000 динара, позиција 79 

Економска класификација 511 – 256.500.000 динара, извор 01, позиција 80 и извор 10, позиција 81 

-пројектна документација – 5.000.000,00 динара 

-санација градских улица –  39.200.000,00 динара 

Економска класификација 541, позиција 76- експропријација земље за потребе израде локалних путева и 

градских улица – 2.000.000,00 динара, позиција 82 

У оквиру овог програма планиран је износ од 5.300.000,00 динара - наменска средства по основу прихода од 

новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима која ће се користити у 

складу са Програмом расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју 

општине Александровац који доноси Општинско веће. 

Програм 8- Предшколско образовање и васпитање- планиран је износ од 96.800.000  динара из буџета и средства 

ће се користити за плате, социјална давања запосленима,превоз запослених, јубиларне награде запослених, сталне 

трошкове, трошкове путовања, текуће поправке и одржавање зграда и објеката,ужину и смештај за треће и свако 

наредно дете.Такође, треба напоменути да се од 2017.године боравак деце у предшколској установи уплаћује на 

уплатни рачун буџета општине тако да самим тим престаје да постоје сопствени приходи буџетског корисника.За 

2020.годину је планиран износ од 11.500.000,00 динара који се односи на средства која ПУ добија од Републике за 

припремни предшколски програм и износ од 1.600.000 динара који се односи на средства која уплаћују родитељи 

за ваннаставне активности(зимовања, летовања). 

 Програм 9 – Основно образовање и васпитање – планиран је износ од 52.700.000,00 динара. 

 За ОШ Аца Алексић су опредељена средства у износу од 26.550.000,00 динара, позиција 174 за следеће намене: 
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 413- накнаде у натури – 500.000,00динара 

 414 –социјална давања запосленима – 300.000,00 динара 

 415 – накнада трошкова за запослене – 3.500.000,00 динара 

 416 – накнада запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) – 1.400.000,00 динара 

 421 – стални трошкови – 10.400.000,00 динара 

 422 – трошкови путовања – 5.000.000,00 динара 

 423 – услуге по уговору – 700.000,00 динара 

 424 – специјализоване услуге – 200.000,00 динара 

 425 – текуће поправке и одржавање – 500.000,00 динара 

 426 – материјал – 3.500.000,00 динара  

 482 – порези, обавезне таксе – 200.000,00 динара 

 512 – машине и опрема – 500.000,00 динара 

 За ОШ Иво Лола Рибар су опредељена средсва у износу од 26.150.000,00 динара, за следеће намене : 

 413- накнаде у натури    - 700.000,00 динара  

  414 –социјална давања запосленима – 600.000,00 динара 

 415 – накнада трошкова за запослене – 3.000.000,00 динара 

 416 – накнада запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) – 1.500.000,00 динара 

 421 – стални трошкови – 8.400.000,00 динара 

 422 – трошкови путовања – 4.200.000,00 динара 

 423 – услуге по уговору – 950.000,00 динара 

 424 – специјализоване услуге – 950.000,00 динара 

 425 – текуће поправке и одржавање – 700.000,00 динара 

 426 – материјал – 1.150.000,00 динара  

 482 – порези, обавезне таксе – 100.000,00 динара 

 483 – новчане казне и пенали по решењу суда – 1.000.000,00 динара 

 512 – машине и опрема – 2.900.000,00 динара 

 Програм 10 – Средње образовање- планиран је износ од 14.000.000,00 динара за следеће намене: 

 413- накнаде у натури – 800.000,00динара 

 414 –социјална давања запосленима – 250.000,00 динара 

 415 – накнада трошкова за запослене – 1.500.000,00 динара 

 416 – накнада запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) – 900.000,00 динара 

 421 – стални трошкови -5.832.500,00 динара 

 422 – трошкови путовања – 700.000,00 динара 

 423 – услуге по уговору – 650.000,00 динара 

 425 – текуће поправке и одржавање – 400.000,00 динара 

 426 – материјал – 957.500,00 динара  

 482 – порези, обавезне таксе – 10.000,00 динара 

 483- новчане казне и пенали по решењу судова -800.000,00 динара 

 511- зграде и грађевински објекти – 1.200.000,00 динара 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита опредељена су средства у износу од 32.450.000,00 за следеће намене: 

- подршка деци и породици са децом – износ од 17.000.000 динара (од тога 15.000.000,00 динара се односи на 

ужину за треће и свако наредно дете, новорођене бебе, мајке са петоро и више деце, превоз и смештај деце 

ометене у развоју и 2.000.000,00 динара за ученичке и студентске награде), позиција 83 

- социјална помоћ угроженом становништву 250.000,00 динара, позиција 84 

- суфинансирање удружења на основу јавног конкурса за помоћ и лечење бораца и РВИ износу од  900.000,00 

динара, позиција 85 

- подршка социо-хуманитарним организацијама (удружења на основу јавног конкурса) у износу од 900.000,00 

динара, позиција 86 

-  суфинансирање удружења на основу јавног конкурса у оквиру саветодавно терапијских и социјално 

едукативних услуга у износу од  200.000,00 динара, позиција 87 

- подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 5.000.000,00 динара, позиција 88 

- суфинансирање удружења на основу јавног конкурса у оквиру подршке деци и породици у износу од 

200.000,00 динара, позиција 89 

- подршка лицима са инвалидитетом  - 8.000.000,00 динара, позиција 90 
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За Центар за социјални рад је планирано 8.000.000,00 динара, позиција 190. На овој категорији расхода планирају 

се трансфери за установе које имају статус индиректног корисника буџета Републике Србије, а за које постоје 

законом дефинисане обавезе финансирања одређених намена из буџета јединице локалне самоуправе 

Програм 12- Здравствена заштита- за Дом здравља Добривоје Гер Поповић планиран је износ од 10.000.000 

динара, позиција 191.На овој категорији расхода планирају се дотације Дому здравља за материјалне трошкове, 

санитетски материјал,  као за бољу кадровску опремљеност. 

Програм 13 – Развој кулуре и информисања – за установе културе планиран је износ од 45.219.616,00 динара и 

то: 

- Дом културе Милосав Буца Мирковић – 22.500.000,00 динара за редовно функционисање и 3.500.000 динара за 

Буцине дане (економска класификација 423 – 1.250.000 динара, 424-1.950.000 динара и 426-300.000 динара) 

- Народна библиотека – износ од  7.902.394,00 динара 

- Завичајни музеј Жупе – износ од 6.317.222,00 динара  

 -Музеј винарства и виноградарства – износ од 5.000.000,00 динара  

У оквиру овог програма  планиран је износ од 5.800.000 динара за суфинансирање удружења по основу конкурса 

у области културе -позиција 104 и 2.000.000,00динара за суфинансирање пројеката по основу конкурса у области 

информисања- позиција 105. 

У оквиру овог програма планирана је изградња и санација: домова кулуре и школског објекта и то: 

- Дом културе у Шљивову – 8.750.000 динара 

- Дом културе у Тулешу – 8.750.000 динара 

- Дом културе у Горњем Ратају – 8.750.000 динара 

- Дом културе у Горњем Ступњу – 3.250.000 динара 

- Дом културе у Доњем Ступњу – 1.000.000,00 динара 

- Санација објекта у Дашници- 1.000.000,00 динара 

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планиран је износ од 28.000.000,00  динара, од тога 25.000.000 динара 

за суфинансирање удружења из области спорта, позиција 114 

У оквиру овог програма планирано је и 3.000.000 динара за игралиште у  Кожетину. 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе- у оквиру овог програма планиран је износ од 118.420.000,00 

динара за следеће намене: 

- редовно функционисање општинске управе – 97.500.000,00 динара и то: 

411- плате, додаци и накнаде запослених  - 52.100.000,00 динара, позиција 44 

412-социјални доприноси на терет послодовца- 8.950.000,00, позиција 45 

413- накнаде у натури – 200.000,00динара, позиција 46 

 414 –социјална давања запосленима – 1.800.000,00 динара, позиција 47 

 415 – накнада трошкова за запослене – 1.000.000,00 динара, позиција 48 

 416 – накнада запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) – 800.000,00 динара, позиција 49 

 421 – стални трошкови -9.000.000,00 динара, позиција 50 

 422 – трошкови путовања – 550.000,00 динара, позиција 51 

 423 – услуге по уговору – 8.500.000,00 динара, позиција 52 

 424 – специјализоване услуге- 1.000.000,00 динара, позиција 53 

 425 – текуће поправке и одржавање – 1.000.000,00 динара, позиција 54 

 426 – материјал – 5.300.000,00 динара , позиција 55 

 465-остале дотације и трансфери -500.000,00 динара, позиција 56 

 482 – порези, обавезне таксе – 700.000,00 динара, позиција 57 

 483- новчане казне и пенали по решењу судова -2.000.000,00 динара, позиција 58 

 485- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа- 3.500.000,00 дин, позиција 59 

 512- машине и опрема – 600.000,00 динара, позиција 60 

- текућу буџетску резерву – 4.000.000,00 динара, позиција 61 

- сталну буџетску резерву – 2.000.000,00 динара 

 - управљање ванредним ситуацијама – 2.920.000,00 динара , позиција 62 

- трансакције везане за јавни дуг – 9.500.000,00 динара за отплату кредита узетог код Банке Интеза. 

- верске заједнице – 2.500.000,00 динара, позиција 72 

Месне заједнице – планиран је износ од 9.000.000,00 динара и то : за сталне трошкове 4.090.000,00 динара и 

новчане казне и пенале по решењу судова 4.910.000,00 динара. 

На крају се може закључити да је буџет за 2020. годину највећим делом орјентисан на инвестиције, где је за 

одржавање саобраћајне инфраструктуре,управљање и снабдевање водом за пиће, канализацију, спровођење 
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урбанистичких и просторних планова, домове култура, игралишта планирано 434.500.000 динара, односно 

41,69% у односу на планирана средства из буџета. 

 

 На самом крају, Марија Радичевић је нагласила да је 49% буџета планирано за комуналну инфраструктуру 

општине Александровац.  

 Саша Дуњић из Ботурића поставио је питање у вези са планираним асфалтирањем путног правца у 

насељеном месту Ботурићи и предложио да се планираних 200 метара асфалта распореди на два путна правца – 

засеок Милутиновићи и засеок Чолићи. Као разлог навео је да би асфалтирање једног утног правца створило 

раздор међу мештанима.  

 Синиша Младеновић, начелник Одељења за урбанизам и изградњу Општинске управе општиен 

Александровац навео је да је у току 2020. године планирано асфалтирање 17 километара асфалта што није мало. 

Навео је да реализација једне јавне набавке изискује поступак који траје више од два месеца. Такође, навео је да 

се план и програма изградње комуналне инфраструктуре општине Александровац израђује у складу са захтевима 

и исказаноим потребама од стране месних заједница општине Александровац.   

 Др Мирко Михајловић, председник општине навео је да треба радити мањи број путних праваца, а дужих 

из практичних разлога.  

 Зоран Рачић из села Љубинци поставио је питање у вези са опредељеним срествима за одржавање 

школских дворишта у селима, изградње водоводне мреже Парчин-Љубинци, одржавање путева и изградње путног 

правца Стубал – Љубинци у дужини од 500 метара.  

Иван Новаковић, начелник Општинске управе општине Александровац навео је да се по питању одржавања 

школсог дворишта обрате директору матичне школе, да се за заштиту права месне заједнице обрате општинском 

правобраниоцу општине Александровац, а о питању које се тиче водоводне мреже одговор је затражио од 

директора ЈКСП ,,Александровац“ Александровац зорана Павличевића који је навео да  се са изградњом 

водоводне мреже застало због нерешених имовинско правних односа.  

 Зоран Луковић из Бзеница изнео је проблем путног правца према гробљу у месту Бзенице.  

 

 Цветко Пајић из Латковца навео је да се на асфалтирање путног правца у засеоку Кнежевићи у Латковцу 

чека већ дуже време и да би требало предвидети у наредној години.  

Председник општине александровац Др мирко Михајловић навео је да се у насељеном месту Латковац планира 

асфалтирање 5 путних праваца у дужини од 950 метара те би се асфалтирање наведеног путног правца могло 

предвидети у наредним годинама.  

 Срећко Цветић из Дашниц е поставио је питање у вези са планираним активностима у месној заједници 

Дашница.  Одговор је дао Синиша Младеновић цитирајући планиране активности на деоницама у овој месној 

заједници.  

Др Мирко Михајловић председник општине Александровац навео је да је циљ општине алексснадровац да се 

изгради што већи број путних праваца и да се за што већи број путних праваца обезбеде средства из буџета 

Републике Србије.  

 На крају се захвалио свим учесницима на јавној расправи.  

 

Завршено у 11: 30  часова 

 

                                                                         

             Саветник за скупштинске послове                                          Начелник 

                   и послове Општинског већа                                       Одељења за финансије и локално економски развој                 

                      Бранкица Коматовић, с.р.               Општинске управе општине Александровац 

          Марија Радичевић, с.р.  


