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НАЦРТ 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 

68/15-др.закон ,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07, 83/14-др. закон, 

101/16 - др.закон и 47/18) и  члана 40. Статута општине Александровац (,,Службени 

лист општине Александровац“ број 2/19),  

Скупштина општине Александровац, на    седници, одржаној дана  2020. године, 

донела је 
 

О Д Л У К У 

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ 

 

 

I  ОПШТИ  ДЕО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине 

Александровац за 2021. годину, уређује се извршавање, права и обавезе корисника буџетских 

средстава и друга питања у складу са Законом. 

 

Члан 2. 

            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2021. годину, 

састоје се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 940.276.976.00 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 932.887.518,00 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 7.389.458.00 

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 7.389.458.00 

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 2.594.400,00 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности 6211) 
6211   

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 9.983.858.00 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) -7.389.458,00 
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 Члан 3. 

Приходи буџета општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 

916.970.976,00 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 

25.900.400,00 динара, по изворима и врстама прихода приказани су у табели: 
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Члан 4. 

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2021.годину, планирају се у укупном 

износу од 942.871.376,00 динара, и то: 

I  Средства из буџета у укупном износу од 916.970.976,00 динара: 

1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине – 906.987.118,00 динара и 

2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама – 9.983.858,00 динара 

II  Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 25.900.400,00 динара 

      1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 8.806.000 

динара 

      2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти у укупном износу од 

13.000.000,00 динара 

      3. Родитељски динар за ваннаставне активности од 1.500.000,00 динара 

      4. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 2.594.400,00 

динара. 
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                                                                 Члан 5. 

        Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 916.970.976,00 динара и расходи и 

издаци из осталих извора у износу од 25.900.400,00 динара, по основним наменама утврђују се:                                                                          
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Члан 6. 

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 916.970.976,00 динара и расходи и 

издаци из осталих извора у износу од 25.900.400,00 динара, по функционалној класификацији 
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утврђују се у следећим износима:
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Члан 7. 

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 916.970.976,00 динара и расходи и 

издаци из осталих извора у износу од 25.900.400,00 динара, по програмској класификацији 

утврђују се у следећим износима: 
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Члан 8. 

 Планирани капитални издаци за 2021. годину, исказују се у следећем прегледу:
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Члан 9. 

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 916.970.976,00 динара и расходи и 

издаци из осталих извора у износу од 25.900.400,00 динара, распоређују се по корисницима и 

наменама, и то: 
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II  ПОСЕБАН  ДЕО
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Члан 10. 

   

 Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима без 

претходне сагласности Председника општине и Комисије за ново запошљавање и ако за њихове 

плате нису обезбеђена средства у буџету за 2021. годину. 

 

Члан 11. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских 

средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора општине 

Александровац. 

 

Члан 12. 

 Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим 

прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања. 

 

Члан 13. 

 Распоред и коришћење средстава у 2021. години утврђених овом Одлуком за директне и 

индиректне буџетске кориснике у оквиру раздела 1,2,3,4 и 5 вршиће се у оквиру одобрених 

апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.  

Изузетно, у случају да се буџету општине Александровац из другог буџета (Републике, 

друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају 

уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, 

Одељење за финансије и локално економски развој на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 

систему.  

 

Члан 14. 

 Распоред и коришћење средстава у 2021. години утврђених овом Одлуком, вршиће се 

по посебном акту који доноси надлежни орган, и то у оквиру следећих раздела: 

 Раздео 5,функционална класификација 220 -Управљање ванредним ситуацијама  

             Раздео 5,функционална класификација 360–Управљање саобраћајем  

 Раздео5,функционална класификација 090,810,820,840-Дотације невладиним 

организацијама (суфинансирање програма невладиних организација и удружења по основу 

јавних конкурса, суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области 

информисања и ученичке и студентске награде, као и дотације верским заједницама) 

Раздео 5, функционална класификација 560, Управљање заштитом животне средине у 

оквиру кога ће се део средства користити у складу са Програмом заштите животне средине за 

територију општине Александровац за 2021. годину. 

             Раздео 5, функционална класификација 421-Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у оквиру кога ће се средства користити у складу са Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине 

Александровац за 2021. годину. 

 

Члан 15. 

 Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном 

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 

Законом о буџетском систему. 

 Председник општине, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом 
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утврђеног нивоа од 10% укупних прихода, уколико је дефицит резултат реализације јавних 

инвестиција.  

 

Члан 16. 

 По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету 

општине Александровац, Одељење за финансије и локално економски развој обавештава 

директне и индиректне буџетске кориснике о одобреним апропријацијама. 

 

 

Члан 17. 

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације  утврђене овом Одлуком. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства 

одобрена и пренета. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком 

или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 

Изузетно, корисници буџетских средстава, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева 

плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз 

сагласност општинског већа. 

 

Члан 18. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 

или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.   

 

Члан 19. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 

извора. 

 Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а 

нeизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 20. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно 

актом Владе предвиђен другачији метод. 

  

Члан 21. 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних 

корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у 

тромесечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну рачуноводствену документацију 

за плаћање (копије). 

 У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет општине. 

 

Члан 22. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 

стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
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Члан 23. 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 

пружању услуга или извођењу грађевинских радова, дужни су да поступају у складу са Законом 

о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 91/2019). 

 

Члан 24. 

 У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и 

других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, 

за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене 

који су то право стекли у 2021. години. 

 

Члан 25. 

 Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других 

извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), 

обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

 

 

Члан 26. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 

обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 27. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 

трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних 

издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 28. 

 Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за финансије и локално економски 

развој, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о 

остварењу прихода и извршењу расхода, и то: месечно (до 05. у месецу за претходни месец) и 

квартално (до 10. априла за период јануар – март; до 10 јула за период јануар – јун; до 10. 

октобра за период јануар – септембар и до 10. јануара за период јануар – децембар).  

 Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама. 

 

Члан 29. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 30. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 

2020. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су 

овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Александровац за 2020. 

годину. 

 
 

Члан 31. 
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 Корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и локално 

економски развој, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног 

расхода који се финансира из општих прихода буџета,  у износу до 10% вредности 

апропријације за расход чији се износ умањује. 

 

Члан 32. 

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог 

Одељења за финансије и локално економски развој, доноси Општинско веће. 

 

 

Члан 33. 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

 

Члан 34. 

 Повраћај погрешно или више наплаћених буџетских прихода, врши се у складу са 

чланом 60. Закона о буџетском систему и чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава 

са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Александровац. 

 

Члан 35. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. 

години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему. 

 

 

Члан 36. 

           Јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужни су да најкасније до 

25. децембра текуће буџетске године део од најмање 50%добити, односно вишка прихода над 

расходима, по завршном рачуну за 2020. годину уплате у буџет општине Александровац.  

           Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Општинског већа обавезу по основу 

уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије 

губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање 

инвестиција. 

 

Члан 37. 

 Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који може да 

настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, као и одлука о 

дугорочном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, доносе се у 

складу са чланом 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 

61/2005, 107/2009,78/2011 , 68/2015, 95/2018 и 91/2019). 

 

 

Члан 38. 

 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 

односно руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање 

обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање 

налога за уплату средстава која припадају буџету. 

Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских 

средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених 

буџетских апропријација. 

 

Члан 39. 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред 

функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, 

одговоран је начелник Одељења за  финансије и локално економски развој. 
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Члан 40. 

 Одељење за финансије и локално економски развој редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у 

року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско 

веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

 

 

 

Члан 41. 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 

 

 

 

Члан 42. 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и доставити 

Министарству финансија Републике Србије. 

 

Члан 43. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Александровац, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ 

                                                                                                        Председник Скупштине општине 

                                                                                                       Славољуб Миљковић, дипл.инг 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Одлука о буџету јединице локалне самоуправе јесте 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 2021.годину и 

пројекција за 2022.и 2023.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 36a 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. 

Програмска структура буџета 

         Прелазак са линијског буџета на програмски буџет , значајно је утицао на измену 

начина израде финансијских планова , извршење  буџета као и праћење извршења 

буџета. Прелазак на програмски буџет, праћење извршења тог буџета , извршење 

рекламација, рефундација и повраћаја средстава из буџета , захтева и промену 

структуре елемента „ позив на број задужења“ на платним налозима које 

испостављају корисници буџетских средстава. Из наведених разлога, а ради ефикасног 

праћења извршења буџета јединица локалне власти у односу на донете одлуке о 

буџетима јединица локалне власти , извршено је мапирање програма. У структури 

елемента „ позив на број задужења“ за јединице локалне власти ће се налазити словна 

ознака програма у складу са следећом табелом: 
Словна 
ознака Програм Шифра Назив 

А 1 1101 Становање,урбанизам и прост.пл 

B 2 1102 Комуналне делатности 

V 3 1501 Локални економски развој 

G 4 1502 Развој туризма 

D 5 0101 Пољопривреда и рурални развој 

E 6 0401 Заштита животне средине 

Z 7 0701 Орг.саобраћаја и саобраћајна инф. 

I 8 2001 Предшколско образовање 

J 9 2002 Основно обр. И васпитање 

K 10 2003 Средње обр. И васпитање 

L 11 0901 Социјална и дечија заштита 

M 12 1801 Здравствена заштита 

N 13 1201 Развој културе и информисања 

O 14 1301 Развој спорта и омладине 

P 15 0602 Опште услуге локалне самоуправе 

R 16 2101 Политички систем локалне самоуп. 

S 17 0501 Енергетска ефикасност 

Словне ознаке програма треба користити само приликом попуњавања налога за 

пренос, док у одлукама о буџету треба користити шифре програма. 
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Опште напомене за припрему одлуке о буџету локалне власти  

       Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, 

Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да 

приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из 

своје надлежности које су непходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове 

заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред 

средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно. 

       Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, којима је дефинисано да одлука 

о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири 

класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, 

према изворима финансирања, посебно указујемо на неопходност поштовања одредаба 

члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и 

индиректни корисници буџетских средстава. Оснивање корисника буџетских средстава 

мора да има утемељење у закону или другом пропису, у супротном сматраће се да није 

доследно спроведена одредба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему, којима 

је дефинисан појам директних и индиректних корисника буџетских средстава. У 

контексту исказивања установа као индиректних корисника буџетских средстава у 

одлуци о буџету, не могу се спајати установе које обављају различите делатности 

имајући у виду да су делатности које обављају ове установе уређене различитим 

прописима, као и да се коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату плата 

запослених у установама утврђују у зависности од врсте делатности установе. 

      Уколико буџетски корисник, у складу са посебним законима, остварује сопствене 

приходе надлежни орган локалне власти дужан је да води рачуна да тај корисник 

извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 

01 - Приходи из буџета (члан 52. Закона о буџетском систему).. У оквиру спровођења 

реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета 

кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2021. 

године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног 

буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, сходно члану 16. став 

1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 

број 103/15 и 72/19), путем плана његовог постепеног увођења који доноси покрајински 

секретаријат за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне 

самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу неопходно је да надлежни 

орган локалне власти на годишњем нивоу донесе план поступног увођења родно 

одговорног буџетирања, којим ће одредити једног или више корисника буџетских 

средстава и један или више програма опредељеног буџетског корисника за који/које ће 

се дефинисати (на нивоу програма и/или програмске активности) најмање један родно 

одговоран циљ и одговарајући показатељи/индикатори који адекватно мере допринос 

циља унапређењу равноправости између жена и мушкараца. Израда грађанског буџета, 

као инструмента за повећање транспарентног исказивања на који начин и у које сврхе 

се користе јавна средства, представља својеврстан водич за грађане којима треба да се 

приближе надлежности и начин финансирања послова који се обављају у њиховим 

општинама и градовима.  

       У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему образложење одлуке о буџету 

садржи, између осталог, програмске информације које чине описи програма, 

програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се 

желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење 

постизања наведених циљева.  
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3. Основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога 

финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са 

средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета. 

        Локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, 

приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 

2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за 

њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног 

раста  БДП ( пројектован номинални раст у 2021. Години од 8,8%). Изузетно, локална 

власт може планирати већи обим прихода , с тим што је у том случају дужна да у 

образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи 

параметре( кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе 

активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за 

пројекцију таквих прихода. 

       Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом 

износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020.годину  

(„Службени гласник РС“, број 84/19 и 60/20-уредба). 

4.  Доношење одлуке о локалним комуналним таксама за 2021.годину 

     Одредбом члана 15в Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Службени 

гласник РС“, бр, 62/06, 47/11, 93/12, ... , 89/18 ,95/18 и 86/19) прописано је да се највиши 

износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина усклађују годишње, са годишњим индексом 

потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике. 

5. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 

2021.годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године 

       Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за 

сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално 

да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој 

години, као и планираних политика у наредном периоду. 

 Планирање масе средстава за плате запослених у 2021.години 

     Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне 

власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка 

примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2021. Годину 

       Локална власт у 2021.години може планирати укупна средства потребна за исплату 

плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти , тако да масу средстава 

за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020.години , а највише до 

дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43.Закона о буџету Републике 

Србије за 2021.годину („ Службени гласник РС“, бр.84/19 и 60/20-уредба) 

     Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника 

буџетских средстава које су се финансирале из буџета локлане власти са ек. 

класификација 411 и 412, а више се не финансирају ( због престанка рада корисника и 

сл.) односно за плате запослених који су радилии код тих корисника, а који нису 

преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из 

буџета локалне власти на ек.класификацијама 411 и 412. 

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја  

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години, не треба планирати обрачун 

и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и 

примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова 

рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 

индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из 



35 

 

члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС , 113/17 и 95/18 –аутентично тумачење) осим јубиларних 

награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за 

децу запослених. Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код 

директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и 

бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно 

нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, 

планирати крајње рестриктивно. 

           

Група конта 41- Расходи за запослене 

           Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2021. Годину, у делу буџета 

који садржи норме битне за извршење буџета , у посебној одредби искаже број 

запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти 

обезбеђена средства. 

             Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају 

подаци достављени у Прилогу 1, неопходно је доставити измењене ( допуњене) табеле 

са образложењем ии документацијом која потврђује да је било неопходно извршити 

одређене промене у односу на усвојену Одлуку о буџету. 

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 

 У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално 

планирати средства за ове намене у 2021. години, а нарочито за извршавање расхода на 

име сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у 

буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису 

обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др.) 

Група конта 45 - Субвенције  

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се 

додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена 

посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 

 Група конта 48 - Остали расходи 

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног 

износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по 

решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима 

је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин 

спречило стварање доцњи.  

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину  

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и 

одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке 

електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), 

којима се чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у 

трeнутку изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje и којима се не увећава њихова 

инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - 

Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (знaчajни, 

дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих oбjeкaтa и опреме, 

адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.  

Капитални пројекти  

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно 

локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, 

обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у 
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опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. 

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о 

управљању капиталним пројектима („ Службени гласник РС“, бр.51/19). 

Успостављање новог информационог система за праћење, контроли и 

извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа 

У складу са циљевима Владе Републике, Програмом реформе управљања јавним 

финансијама као и усаглашавањем са одредбама Закона о буџетском систему , Управа 

за трезор у оквиру својих надлежности реализује пројекат успостављањем новог 

информационог система за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета ЈЛС. 
Систем пружа увид у Одлуке о буџету јединица локалних самоуправа , увид о расположивим 

средствима по утврђеним апропријацијама као и контролу извршења до износа расположивих 

апропријација .Праћење, контрола и извештавање врши се по свим елементима буџетске 

класификације у складу са чланом 29.Закона о буџетском систему. 

Евидентирање расхода и издатак на основу података из платног промета Управе за трезор 

обезбеђује се дневно праћење усклађености коришћења средстава у односу на усвојене Одлуке 

о буџету, не ремети се надлежност локалних власти у извршавању својих буџета и онемогућава 

се реализација плаћања која нису у складу са расположивим износима на апропријацијама. 

 

 

3.ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

Укупни приходи буџета општине Александровац за 2021.годину планирани су у износу од  

942.871.376,00 динара и то: 

-приходи буџета у  износу од 916.970.976,00 динара   

-приходи из осталих извора  у износу од 23.306.000,00 динара и  

-пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 2.594.400,00 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  576.450.000,00 динара односно 61% у односу на 

план за 2021.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  71.415.649,00 динара, 

односно 8% у односу на план за 2021.годину 

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

износу од 13.000.000 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 5.000.000 динара и приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима  у износу од 7.000.000 динара. Приходи 

буџета општине Александровац за 2021. 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 240.811.327,00 динара односно 26% 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 12.200.000 

динара који се односи на средства од Републике која се опредељују Предшколској установи за 

припремни предшколски програм – 11.200.000 динара и 1.000.000 Завичајном музеју Жупе.  

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 600.000 

динара. 

Примања од продаје непокретности  планирана су у износу од 30.000.000 динара 

односно 3% у односу на укупан план. 

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

динара 2% у односу на укупан план. 
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             Приходи буџетских корисника који износе 25.900.400 динара приказани су у табели и 

односе се на следеће кориснике: 

 

1. Дом културе 

            742152 – извор 04 –3.500.000,00 динара 

            745151 –извор 04 – 506.000,00 динара 

            744151-  извор 04 – 2.474.000,00 динара 

                               Укупно: 6.480.000 ,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- 11.200.000,00 динара 

741411-извор 07 -200.000 ,00динара 

744151-извор 07- 500.000,00 динара 

771100-извор 07- 100.000,00 динара 

742378-извор 16 – 1.500.000,00 динара 

                Укупно: 13.500.000,00динара 

5. Завичајни музеј Жупе 

733154-извор 07 -1.000.000,00 динара 

6. Месне заједнице 

744151-извор 04 – 2.056.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи из осталих извора за 2020. годину  

Конто 

Корисник 

Извор 04  Извор 07  Извор 16 Извор 13 Извор 10 

 

Врста расхода 
УКУПНО 

300000 
Пренета неутрошена средства 

из претходних година 

      

2.594.400,00  

 
 

2.594.400,00 

733151 Текући трансфери од других 

нивоа власти          

 

733154 Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа 
општине   12.200.000,00      

 

 
12.200.000,00 

741411 

Приходи од полисе осигурања 
 200.000,00       

 

 
200.000,00 

742300 Приходи које својом 

делатношћу остваре органи и 

организације          

 

742152 Приходи од давања у закуп 
непокретности у држ.својини  

3.500.000,00 
        

 

3.500.000,00 

742378 
Приходи од ваннаставних 
активности 

    1.500.000,00    

 

 

1.500.000,00 
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744151 Текући добровољни трансфери 

од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 4.650.000,00   500.000,00      

 

 

5.150.000,00 

745151 
Остали приходи у корист нивоа 
општина 

656.000,00       

 

 

656.000,00 

772100 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претх.г     100.000,00      

100.000,00 

  Укупно 8.806.000,00 13.000.000,00 1.500.000,00 2.594.400,00  
25.900.400.00 

 

Пренета неутрошена средства из претходних година у износу од  2.594.400,00 динара се 

односе на средства месне заједнице. 
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4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2021.годину, планирају се у укупном 

износу од 942.871.376 динара, и то: 

I  Средства из буџета у укупном износу од 916.970.976,00 динара 

II  Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од 17.094.400,00 динара: 

      1. Донације од осталих нивоа власти  13.000.000,00 динара 

      2. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 2.594.400,00 

динара. 

      3. Родитељски динар за ваннаставне активности 1.500.000,00 динара 

III  Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 8.806.000,00 

динара 

 

Распоред и коришћење средстава у 2021. 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 2021.годину су планирани по разделима на следећи начин: 

 

Раздео 1– Скупштина општине – планирана су средства у износу од 13.970.000 

динара.У оквиру овог раздела за редовно функционисање су планирана средства у износу од 

12.970.000 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 динара (423 – услуге 

по уговору  600.000 и 426 – материјал 400.000 динара).  

 

Раздео 2 – Општинско веће - планирана су средства у износу од 2.720.000 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 

12.330.000 динара и то за плате, превоз запослених,трошкове путовања, услуге по уговору, 

материјал. 

 

             Раздео 4– Правобранилаштво општине Александровац – планирана су средства у 

износу од 2.485.000 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 ( геодетске услуге и рушење објеката)-  2.000.000 динара, 

позиција 81 

- земљиште ( експропријација земљишта за потребе изградње индустријске зоне) 

10.000.000 динара, позиција 82 

- текуће поправке и одржавање ( уређивање земљишта око зграда)– 5.000.000динара, 

позиција 83 

- зграде и грађевински објекти ( социјално становање)  - 3.000.000 динара, позиција 84 

- послови становања и заједнице ( одржавање зграда) - 500.000 динара, позиција 85 

 

Програм 2 – Комунална делатност – планиран је износ од 153.900.000,00 динара и то за: 

- одржавање чистоће на јавним површинама – 45.000.000,00 динара, позиција 86 
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- одржавање зелених јавних површина – 6.000.000,00 динара, позиција 87 

- зоохигијена -2.400.000,00 динара, позиција 88 

- одржавање гробаља по месним заједницама која су у својини општине – 4.000.000,00 

динара, позиција 89 

- изградња водовода Гњионик-Војволица-Парчин-Љубинци-Доброљупци-Пањевац – 

25.000.000,00 динара, позиција 90 

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

Мрмош  -2.000.000,00 динара, позиција 90 

- водовод Парчин, Љубинци – 1.000.000,00 динара, позиција 90 

- изградња резервоара за воду за насеље Лаћислед– 500.000,00 динара, позиција 90 

- изградња резервоара за воду за насеље Мрмош–500.000,00 динара, позиција 90 

- адаптација ППВ Митрово Поље – 2.000.000 динара, позиција 90 

- реконструкција пумпне станице у Мајдеву  - 3.000.000,00 динара, позиција 90 

- санација оштећених саобраћајница на местима хаварија – 2.000.000,00 динара, позиција 90 

- реконструкција резервоара Трнавци – 2.000.000,00 динара, позиција 90 

- реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се 

реконструишу – 2.000.000,00 динара, позиција 90 

- реконструкција изворишта 2- 5.000.000 динара, позиција 90 

- изградња водовода за насеље Лесеновци -1.500.000 динара, позиција 90 

- израда пројектне документације- 10.000.000, позиција 90 

- изградња водовода за насеље Доњи Ступањ – 5.000.000 динара, позиција 90 

- трошкове уличне расвете – 25.000.000 динара, позиција 91 

- одржавање уличне расвете – 5.000.000 динара, позиција 92  

- проширење уличне расвете -2.000.000 динара 

- материјал за уличну расвету – 3.000.000 динара, позиција 93 

 

 

        Програм 3 – Локални економски развој планиран је износ од 9.700.000 динара и то 

4.800.000 динара за Канцеларију за локални економски развој , позиција 97; 4.900.000 динара за 

Агенцију за књиговодствене услуге, позиција 98  које ће се финансирати у складу са 

Програмом субвенционисања за 2021.годину . 

 

       Програм 4 – Развој туризма – планиран је износ од 16.129.140 динара. 

 За редовно функсионисање Туристичке организације планирано је 6.244.140 динара. 

У оквиру програма планирана су средства за следеће манифестације: 

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

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

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

динара, стални трошкови 15.000 динара) 

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

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

- Козник- Град Витезова – износ од 975.000  динара ( услуге по уговору 550.000 динара, 

материјал 335.000 динара, тр.путовања 45.000 динара и стални трошкови 45.000  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 2021. годину     

 

  Програм 6 – Зашита животне средине- планиран је износ од 14.500.000,00 динара 

- Специјализоване услуге  13.500.000 ( одржавање атмосферске канализације и управљање 

отпадним водама), позиција 34 

- Управљање комуналним отпадом  ( контејнери) - 1.000.000, позиција 35 

- Управљање отпадним водама  у износу од 7.500.000 динара – средства ће се користити у 

складу са Програмом заштите животне средине за 2021. 

-  
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  Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – планиран је износ од 

201.634.500 динара 

 

        Економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање 114.000.000 

динара,позиција 69: 

- чишћење канала и пропуста – 5.000.000 динара  

- крпљење ударних рупа – 15.000.000 динара 

- зимско одржавање путева и улица – 12.000.000 динара 

- насипање путева шљунком – 20.000.000 

- поправка пропуста и мостова – 5.000.000 динара 

- санација деформисаних делова коловоза –35.000.000 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 

- сигнализација и обележавање бициклистичких стаза – 3.000.000 динара 

- одржавање локалних и некатегорисаних путева путева -11.000.000,00 динара 

Економска класификација 426 – материјал -набавка цеви – 1.000.000 динара, позиција 70 

 

Економска класификација 511 – 80.414.500 динара, , позиција 71  

-санација градских улица –  37.811.000,00 динара 

  1 Пренос обавеза из 2020. (друга група улица из програма 2020. ) 
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240х4 
4.128.000,00 

24.811.000,00 

3 Миће Милић, наставак реконструкције 200х3  2.580.000,00 

4 Др Милана Мирковића, део ка Марку Гајићу 430х3 5.547.000,00 

5 Првомајска, реконструкција 220х3  2.838.000,00 

6 Светосавска, спајање асфалта 130х3 1.667.000,00 

7 Богољуба Бана Михајловића, ка Чоци 300х3   3.870.000,00 

 8 Крушевачка , ка Шароњићу  30x3 387.000,00  

 9 Ракља, ка Гњионику  220x4 3.784.000,00  

 

 

-санација локалних путева – 37.603.500 динара 

  1  Пренос обавеза из 2020. (део радова из ...групе локалних путева)  
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2.100.000,00 

22.317.000,00 

3 Руденице ка Ивановићима 350х3 3.675.000,00 

4 Тржац, Минићи, кружни пут код винарије Минић 300х3 3.150.000,00 

5 Доњи Ступањ, Лисинци ка Струји 200х3 2.100.000,00 

6 Мрмош, Живковићи, наставак 200х3 2.100.000,00 

  
 

 

Д
р

уга гр
уп

а п
утева 

7 Латковац, Михајловићи, Ракићи 

11
85

m
/3

5
5

m
2

 

300x3 3.870.000,00 

15.286.500,00 

8 Ботурићи, од гробља ка Чолићима 200x3 2.580.000,00 

9 Бзенице, Богдановићи 300x3 3.870.000,00 

10 Стрменица, спајање прекида 300x3 3.870.000,00 

11 Грчак, Ђолићи, Рачићи 85x3 1.096.500,00 

-пројектна документација 5.000.000 динара 
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Економска класификација 541- земљиште износ од 2.000.000 динара планиран је 

експропријацију земље за потребе израде локалних путева и градских улица 

 
У оквиру овог програма планиран је износ од 4.220.000 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 99.120.000  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 2021.годину је планиран износ од 12.000.000 динара који се односи на 

средства која ПУ добија од Републике за припремни предшколски програм и износ од 1.500.000 

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 динара. 

 

  За ОШ Аца Алексић су опредељена средства у износу од 26.550.000 динара. 

  За ОШ Иво Лола Рибар су опредељена средсва у износу од 26.150.000  динара. 

 

 Програм 10 – Средње образовање- планиран је износ од 14.000.000 динара. 

 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита опредељена су средства у износу од 32.450.000 за 

следеће намене: 

- подршка деци и породици са децом – износ од 17.000.000 динара (од тога 15.000.000 

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 динара за ученичке и 

студентске награде), позиција 73 

- социјална помоћ угроженом становништву 250.000 динара, позиција 74 

- суфинансирање удружења на основу јавног конкурса за помоћ и лечење бораца и РВИ 

износу од  900.000 динара, позиција 75 

- подршка социо-хуманитарним организацијама (удружења на основу јавног конкурса) у 

износу од 900.000 динара, позиција 76 

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

социјално едукативних услуга у износу од  200.000 динара, позиција 77 

- подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 5.000.000 динара, позиција 78 

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

износу од 200.000 динара, позиција 79 

- подршка лицима са инвалидитетом  - 8.000.000 динара, позиција 80 

За Центар за социјални рад је планирано 8.000.000 динара, позиција 169. 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 170.На овој категорији расхода планирају се дотације Дому 

здравља за материјалне трошкове, санитетски материјал,  као за бољу кадровску опремљеност. 
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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 – 25.108.000,00 динара за редовно функционисање и 

4.100.000 динара за Буцине дане (економска класификација 423 – 1.400.000 динара, 424-

2.200.000 динара и 426-500.000 динара) 

- Народна библиотека – износ од  9.487.996,00 динара 

- Завичајни музеј Жупе – износ од 10.258.789,00 динара ( извор 01) и 1.000.000,00 динара ( 

извор 07) 

 -Музеј винарства и виноградарства – износ од 6.128.093,00 динара  

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

основу конкурса у области културе -позиција 94 и 2.000.000 за суфинансирање пројеката по 

основу конкурса у области информисања- позиција 95. 

 

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планиран је износ од 25.000.000 динара за 

суфинансирање удружења из области спорта, позиција 96 

 

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

118.420.000 динара за следеће намене: 

- редовно функционисање општинске управе – 97.500.000  динара и то: 

411- плате, додаци и накнаде запослених  - 52.100.000  динара, позиција 36 

412-социјални доприноси на терет послодовца- 8.950.000  позиција 37 

413- накнаде у натури – 200.000 динара, позиција 38 

 414 –социјална давања запосленима – 1.800.000  динара, позиција 39 

 415 – накнада трошкова за запослене – 1.500.000  динара, позиција 40 

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

позиција 41 

 421 – стални трошкови -8.500.000  динара, позиција 42 

 422 – трошкови путовања – 500.000  динара, позиција 43 

 423 – услуге по уговору – 8.650.000 динара, позиција 44 

 424 – специјализоване услуге- 1.000.000 динара, позиција 45 

 425 – текуће поправке и одржавање – 3.500.000  динара, позиција 46 

 426 – материјал – 5.600.000  динара , позиција 47 

 482 – порези, обавезне таксе – 700.000  динара, позиција 48 

 483- новчане казне и пенали по решењу судова -1.000.000  динара, позиција 49 

 485- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа- 18.000.000  дин, 

позиција 50 

 512- машине и опрема – 5.100.000 динара, позиција 51 

  

- текућу буџетску резерву – 4.000.000  динара, позиција 52 

- сталну буџетску резерву – 2.000.000  динара, позиција 53 

 

 - управљање ванредним ситуацијама – 3.500.000,00 динара  

 

- трансакције везане за јавни дуг – 12.249.457,60 динара за отплату кредита узетог код Банке 

Интезе, 10.09.2019. године на рок од 10 година и грејс периодом од годину дана. 

 

- верске заједнице – 2.500.000,00 динара, позиција 63 

 

 Месне заједнице – планиран је износ од 7.100.000 динара (извор 01), 2.594.400  динара ( извор 

13) и 2.056.000  ( извор 04)  : за сталне трошкове , текуће поправке и одржавање, материјал, 

новчане казне и пенале по решењу судова.  
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 Саставни део образложења одлуке о буџету су и програмске информације које чине описи 

програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се 

желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење и постизање 

наведених циљева. 

                                                                                             Начелник 

                                                               Одељења за финансије и локално економски развој 

                                                Марија Радичевић, с.р. 


