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                     На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон ,103/15 и 

99/16, 113/17 , 95/18, 31/19 , 72/19, 149/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', брoj 129/07 и 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 41/18 и 47/18) и члана 

40. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 2/19), 

Скупштина општине Александровац, на 7.  седници, одржаној дана 21. априла 2021. године, 

донела је 

 

 



О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ 

I  ОПШТИ  ДЕО 

 

Члан 1. 

               Члан 1 Одлуке о буџету општине Александровац  за 2021. годину (''Службени лист општине 

Александровац'', број 28/20, 3/21), мења се на следећи начин: 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну 

финансирања: 

         

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 1.045.994.900,37 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 

1.041.196.421,65 

 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 4.798.478,72 

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 4.798.478,72 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91  

2. 

Примања од продаје финансијске 

имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 

9228) 

92   

3. 
Неутрошена средства из претходних 

година 
3 5.185.379,28 

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) -4.798.478,72 

 

 

Члан 2. 

 

У члану 2 Одлуке укупни приходи и примања са неутрошеним средствима износ од 

1.021.338.755,28 динара мења се и гласи 1.051.180.279,65 динара с тим да се приходи буџета 

општине Александровац за 2021. мењају и то: износ  од „990.433.976,00“ динара замењујe  

износом од „1.022.277.900,37“ динара, средства из осталих извора износ од „22.098.779,28“ 

замењује се износом од „20.235.379,28“ и средства из сопствених извора износ од 8.806.000,00 

замењује се износом од 8.667.000,00 и по изворима и врстама прихода приказани су на следећи 

начин: 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

           У члану 3 Oдлуке расходи и издаци за 2021. годину  износ од „1.021.338.755,28“ динара 

мења се и гласи 1.051.180.279,65 динара: 

  1. Средства из буџета  износ од 990.433.976,00 мења се и гласи 1.022.277.900,37 динара: 

  2. Средства из осталих извора финансирања -  износ од 22.098.779,28 дин. мења се и гласи 

20.235.379,28 дин. 

      -донације од осталих нивоа власти                                – 13.550.000,00 динара 

      - нераспоређени вишак прихода из претходне године-     5.185.379,28 динара 

      - родитељски динар за ваннаставне активности          -    1.500.000,00 динара 

 

“ и средства из сопствених извора износ од 8.806.000,00 замењује се износом од 8.667.000,00 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

           У члану 4 Oдлуке расходи и издаци из средстава буџета  износ од „990.433.976,00 “ динара 

замењују се износом од „1.022.277.900,37“ динара,  средства из осталих извора  износ од  

„22.098.779,28 “  динара замењују се износом од „20.235.379,28 “ “ и средства из сопствених 

извора износ од 8.806.000,00 замењује се износом од 8.667.000,00  и по основним наменама 

приказани су на следећи начин: 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

          У члану 5 Oдлуке  расходи и издаци из средстава буџета  износ од „990.433.976,00 “ динара 

замењују се износом од „1.022.277.900,37 “ динара , средства из осталих извора  износ од  

„22.098.779,28”   динара замењују се износом од „20.235.379,28“ динара “ и средства из 

сопствених извора износ од 8.806.000,00 замењује се износом од 8.667.000,00 и по функционалној 

класификацији приказани су на следећи начин: 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

У члану 6 Oдлуке  расходи и издаци из средстава буџета  износ од „990.433.976,00 “ динара 

замењују се износом од „1.022.277.900,37 “ динара ,средства из осталих извора  износ од  

„22.098.779,28 “  динара замењују се износом од „20.235.379,28“ “ и средства из сопствених 

извора износ од 8.806.000,00 замењује се износом од 8.667.000,00динара и по програмској 

класификацији приказани су на следећи начин: 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

Члан 7. 

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

 

 

  





 



 

 

 

II  ПОСЕБАН  ДЕО 

 

Члан 8. 

 

У члану 8 одлуке  расходи и издаци из средстава буџета  износ од „990.433.976,00 “ динара 

замењују се износом од „1.022.277.900,37 “ динара , средства из осталих извора  износ од  

„22.098.779,28”   динара замењују се износом од „20.235.379,28“ динара “ и средства из 

сопствених извора износ од 8.806.000,00 замењује се износом од 8.667.000,00 и распоређују се по 

корисницима на следећи начин: 

 



























 



 

 

                 Члан  9. 

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

Министарству финансија Републике Србије. 

 

 

                                                                               Члан 10. 

          Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном листу општине 

Александровац“,  а примењиваће се наредног дана од дана објављивања. 

 

                                        СКУПШТИНА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

                                         Број: 020-364/2021-01 од 21. априла 2021. године  

 

                                                                              

                                                                                             Председник  

Скупштине општине 

                                Славољуб Миљковић, дипл. инг., с.р. 

 

                                                                OБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 

2021. годину   : 

Министарство привреде Републике Србије је у програму подршке развоја пословне 

инфраструктуре за 2021. годину општини Александровац одобрило средства за суфинансирање 

пројекта „Извођење радова на изградњи нове водоводне мреже у насељима Парчин, Љубинци, 

Шљивово, Доброљупци, Пањевац и део Трнаваца-друга фаза“ уз учешће општине (50%) у износу 

од 32.275.241,37 динара. Како је Одлуком о буџету на овом водоводу планиран износ од 

26.000.000,00 динара потребно је ову позицију повећати за 6.275.241,37 динара. 

      У оквиру програма 2, функција 630-водоснабдевање позиција 90, брише се износ од 

61.500.000,00 динара са ек.класификације 451 (капиталне субвенције) и додају позиције 276-

услуге по уговору 1.700.000,00 277- текуће поправке и одржавање 17.500.000,00 динара  и 278 -

зграде и грађевински објекти 54.275.241,37 динара у оквиру програма Одржавања уређења и 

изградње комуналне инфраструктуре. 



Ред.бр. Конто 
Шифра 

пројекта 
Програмска активност 

Буџет 

пројекта 

1 2 3 4 5 

7 511 4012 
Изградња водоводне инфраструктуре (водовод Гњионик-Војловица-

Парчин-Љубинци-Доброљупци-Пањевац) 
32,275,241.37 

8 511 4012 
Изградња водоводне инфраструктуре (магистрални водовод Доње 

злегиње-Гаревина-Горњи Ступањ-Лаћислед-Мрмош) 
2,000,000.00 

9 511 4012 Изградња резервоара за воду за насеље Лаћислед 500,000.00 

10 511 4012 Изградња резервоара за воду за насеље Мрмош  500,000.00 

11 511 4012 Адаптација ППВ Митрово поље 2,000,000.00 

12 511 4012 Реконструкција пумпне станице у Мајдеву 3,000,000.00 

13 511 4012 Реконструкција резервоара за насеље Трнавци 2,000,000.00 

14 425 4012 
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на 

саобраћајницама које се реконструишу 
2,000,000.00 

15 425 4012 Реконструкција изворишта 5,000,000.00 

16 511 4012 Изградња водовода за насеље Лесеновци 1,500,000.00 

17 511 4012 Израда пројектне документације  5,500,000.00 

18 511 4012 Изградња водовода за насеље Доњи Ступањ 5,000,000.00 

19 423 4012 Вршење стручног надзора 1,700,000.00 

20 425 4012 Текуће поправке и одржавање водоводне инфраструктуре 10,500,000.00 

УКУПНО Управљање и снабдевање водом за пиће: 73,475,241.37 

 

Програм 2, функција 620 – додаје се износ од 1.030.000,00 динара за изградњу капеле у Мрмошу. 

Средства у износу од 977.149,34 су пренета са рачуна МЗ Мрмош.  

Програм 7-Организација саобраћаја и инфраструктуре повећава се за 2.300.000,00 динара : 

санација оштећених саобраћајница на местима хаварија водоводне и канализационе мреже -

2.000.000,00 динара и израда Идејног решења за реконструкцију пешачке зоне-300.000,00 динара. 

Програм 14- Развој спорта и омладине , додаје се износ од 2.300.000,00 динара за изградњу 

планинарског дома у Бзеницама. 

Програм 12- Здравствена заштита, ек.класификација 464 -дотације смањује се износ за 900.000,00 

динара и додаје на 511- зграде и грађевински објекти за израду Студије о потребним 



капацитетима , организационој структури и усклађености са Мастер планом реформе здравства за 

ДЗ Александровац. 

Додаје се програм 17- Енергетска ефикасност у износу од 600.000,00 динара за израду енергетских 

пасоша за О.Ш „ Аца Алексић“ и О.Ш. „ Иво Лола Рибар“. 

Укупна маса средстава за плате повећана је за 6.743.683 динара због повећања плата у јавном 

сектору. 

Министарство културе и информисања је решењем бр.401-01-00650/2020-09 је Завичајном музеју 

Жупе одобрило средства за финансирање пројекта из области дигитализације културног наслеђа и 

савременог стваралаштва за 2021. годину у износу од 550.000,00 динара. 

На основу дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре , за потребе Израде 

пројекта за канализациону мрежу и постројења за прераду отпадних вода у селу Новаци, 

потребно је на позицији 81, Програм 1, ек.класификација 424 - геодетске услуге, повећати износ са 

1.000.000,00 на 4.000.000,00 динара.  

                                                                                                                          Начелник 

                                                                                                     Одељења за финансије и локално ек.развој 

                                                                                                                           Марија Радичевић , с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


