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На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 9/02, 87/02, 61/05, 666/05, 101/05, 

62/06, 52/06, 85/06, 86/06 и 105/06, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12)  и члана 52. став 1. тачка 2. Статута општине 

Алексинац («Сл. лист општине Алексинац» број 08/08), Скупштина општине Алексинац на седници од 17.12.2013. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1.  

 

 Табела у члану 1. Одлуке о буџету Општине Алексинац, за 2013. годину («Сл. лист општине Алексинац», 

број 22/12, 3/13)  мења се и гласи: 

 

А. Примања и издаци    Економска  

класификација 

средства 

 из буџета 

I  УКУПНА ПРИМАЊА.................................... 

   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ....................................... 

1.  Порески приходи................................... 

 Порези на доходак, добит и 

капиталне добитке................................. 

 Порези на имовину................................. 

 Порези на добра и услуге...................... 

 Други порези........................................... 

2. Непорески приходи, од чега: 

- наплаћене камате ................................ 

3. Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода................................ 

4. Капитални приходи . примања од 

продаје нефинансијске имовине............. 

5. Донације.................................................... 

6. Трансфери ................................................. 

 

7 

71 

 

711 

713 

714 

716 

74 

7411 

 

771+772 

 

8 

731+732 

733 

 

1.114.284.000 

499.804.000 

 

391.554.000 

75.050.000 

19.700.000 

13.500.000 

84.900.000 

14.000.000 

 

500.000 

 

- 

26.080.000 

503.000.000 

II   УКУПНИ ИЗДАЦИ........................................ 

      

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ...................................... 

1. Расходи за запослене................................. 

2. Коришћење роба и услуга......................... 

3. Употреба основних средстава.................. 

4. Отплата камата........................................... 

5. Субвенције.................................................. 

6. Издаци за социјалну заштиту 

 

 

4 

41 

42 

43 

44 

45 

1.235.948.832 

 

981.231.373 

299.696.031 

343.772.530 

- 

4.500.000 

55.484.308 

 

 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                 ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
     www.aleksinac.org 
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из буџета...................................................... 

     7. Остали расходи ......................................... 

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 

 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

 

47 

48 + 49 

4631 

 

5 

 

30.986.000 

59.893.531 

186.898.974 

 

254.717.459 

III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 

     (ДЕФИЦИТ  I-II).............................................. 

 

     ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 

     (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ  

      ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС  

      УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА  

      ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)..................................... 

 

(7+8)-(4+5) 

 

 

 

 

 

(7-7411+8)-(4-44+5) 

 

-121.664.832 

 

 

 

 

 

 

-131.164.832 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)  -122.074.832 

Б. Примања и издаци по основу продаје, односно 

набавке финансијске имовине и датих кредита 

     

IV  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

     ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

     ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА...................... 

V  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 

     ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ  

     ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ....................... 

VI  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

      ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

      ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ 

      ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И  

      НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

      ИМОВИНЕ (IV - V)........................................ 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

92-62 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

410.000 

 

 

 

 

 

 

-410.000 

В. Задуживање и отплата дуга 

 

VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА................ 

1. Примања од домаћих задуживања............. 

 Задуживање код јавних финансијских 

институција и пословних банака............... 

 Задуживање код осталих кредитора......... 

2.   Примања од иностраног задуживања........ 

 

 

 

911 

911 

 

9113 + 9114 

9111 

912 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

VIII  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

1. Отплата главнице домаћим 

кредиторима................................................ 

 Отплата кредита јавним финансијским 

институцијама и пословним банкама 

 Отплата главнице осталим кредиторима 

2. Отплата главнице страним кредиторима..  

IX  ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ  

      (III+VI+VII-VIII) 

61 

 

611 

 

6113-6114 

6111 

612 

61.000.000 

 

16.000.000 

 

16.000.000 

 

 

 

-138.074.832 

X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(VI+VII-VIII-IX)= III  121.664.832 
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Члан 2.  

 

 У члану 2. у ставу 1. износ “1.396.127.832“ динара, замењује се износом “1.386.891.832“ динара, у ставу 2. 

износ „1.131.925.000“ динара замењује се износом „1.114.284.000“ динара, у ставу 3. износ  „126.128.000“ динара, 

замењује се износом „134.533.000“ динара. 

  

                     Члан 3. 

 

 У члану 4. износ: „265.760.000“, замењује се износом: „261.360.000“. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 6. износ: „9.092.237“, замењује се износом: „3.538.380“. 

  

Члан 5. 

 

  У члану 7. износ: „4.753.242“, замењује се износом: „4.543.362“. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 8. у табели "Приходи" врше се следеће измене и допуне: 

 У оквиру економске класификације 711110 – „Порез на зараде“, износ: „340.000.000“, замењује се износом: 

„325.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 711190 – „Остали порез на доходак“, износ: „36.795.000“, замењује се 

износом: „30.954.000“; 

 У оквиру економске класификације 713120 – „Порез на  имовину“, износ: „27.000.000“, замењује се износом: 

„32.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 716111 – „Комунална такса на фирму“, износ: „11.000.000“, замењује се 

износом: „13.500.000“; 

 У оквиру економске класификације 733152 – „Остали текући трансфери од Републике у корист нивоа 

општине“, износ: „7.800.000“, замењује се износом: „800.000“; 

 У оквиру економске класификације 741150 – „Камате на средства буџета општине“, износ: „13.000.000“, 

замењује се износом: „14.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 741531 – „Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама“, износ: „1.500.000“, замењује се износом: „2.200.000“; 

 У оквиру економске класификације 741534 – „Накнада за коришћење грађевинског земљишта“, износ: 

„28.000.000“, замењује се износом: „32.000.000“; 

 Након економске класификације 741534, отвара се економска класификација 741535 – „Комунална такса за 

заузеће јавне површине грађевинским материјалом“, са износом: „1.200.000“; 

 У оквиру економске класификација 742 отвара се 742151 – Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација са износом: „3.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 742152 – „Приходи од давања у закуп објеката општине“, износ: 

„11.000.000“, замењује се износом: „10.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 742253 – „Накнада за уређење грађевинског земљишта“, износ: 

„3.000.000“, замењује се износом: „2.000.000“; 

 У оквиру економске класификације 744251 – „Капитални добровољни трасфери од физичких и правних  

лица“, износ: „7.000.000“, замењује се износом. „1.000.000“. 

 

             Члан 7. 

 

 У члану 10.   износ од: „1.269.999.832“, замењује се износом: „1.252.358.832“, износ: „126.128.000“  замењује 

се износом: „134.523.000“; износ: „1.396.127.832“, замењује се износом: „1.386.881.832“. 
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            У оквиру раздела 2 – Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, на позицији 17, економска 

класификација 411 – Плате, додаци и накнаде за запослене, у колони 7, износ: „101.730.000“, замењује се износом: 

„101.520.000“;  

на позицији 20, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у колони 7, износ: „3.000.000“, 

замењује се износом: „3.200.000“; на позицији 21, економска класификација 415 – Накнаде за запослене, у колони 7, 

износ: „2.750.000“, замењује се износом: „3.000.000“; на позицији 23, економска класификација 421 – Стални 

трошкови, у колони 7, износ: „18.500.000“, замењује се износом: „15.000.000“; на позицији 2, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, у колони 7 износ: „1.300.000“, замењује се износом „1.400.000“; на 

позицији 26, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 7, износ: „14.600.000“, замењује се 

износом: „16.000.000“; на позицији 27 - економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у колони 7, 

износ: „3.100.000“, замењује се износом: „2.000.000“;  на позицији 29 - економска класификација 441 – Отплата 

камате домаћим кредиторима,  у колони 7 износ: „4.500.000“, замењује се износом „3.500.000“; на позицији 34, 

економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, у колони 7 износ: „24.000.000“, замењује се 

износом: „16.000.000“; у оквиру Канцеларије за младе, на позицији 35, економска класификација 423 – услуге по 

уговору, у колони 7, износ: „650.000“, замењује се износом: „1.035.000“; на позицији 37, економска класификација 

426 – Материјал, износ: „450.000“, замењује се износом: „530.000“; на позицији 38, економска класификација 512 – 

машине и опрема, износ „250.000“, замењује се износом „364.000“. 

 

 У оквиру функције 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, на позицији 46 – ОО Црвени крст Алексинац, у колони 7, 

износ „1.200.000“, замењује се износом „1.300.000“; на позицији 53 – Учешће у осталим пројектима невладиних 

организација, у колони 7, износ: „500.000“, замењује се износом: „400.000“;  

 У оквиру функције 860 – рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, на позицији 59 – УЛУА, у колони 7, износ: „250.000“, 

замењује се износом: „200.000“, на позицији 61 – куд-ови, у колони 7, износ: „1.200.000“, замењује се износом: 

„1.100.000“; на позицији 62 – верске заједнице, у колони 7, износ: „1.290.000“, замењује се износом: „1.360.000“; на 

позицији 63 – Остала удружења грађана у култури, у колони 7, износ: „530.000“, замењује се износом: „630.000“; 

 У оквиру функције  090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификаија 463 

– Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији 66 – Центар за социјални рад – средства за спровођење 

одлуке о социјалној заштити, у колони 7, износ: „8.517.500“, замењује се износом: „9.217.500“; на позицији 67 – 

Центар за социјални рад – средства за реализацију услуге „Дневни боравак“, у колони 7, износ: „5.030.000“, замењује 

се износом: „4.030.000“;  на позицији 72 – средства за помоћ интерно расељеним лицима, у колони 7, износ: 

„7.375.000“, замењује се износом: „6.875.000“ 

 У оквиру функције 912 – Основно образовање, економска класификација 463  -  Донације и трансфери 

осталим нивоима власти,  на позицији 77  – награде, бонуси и остали посебни расходи , у колони 7, износ: 

„2.500.000“, замењује се износом: „2.650.000“; на позицији 82 – текуће поправке и одржавање, у колони 7, износ: 

„6.000.000“, замењује се износом: „6.800.000“; на позицији 83 – материјал, у колони 7, износ: „4.500.000“, замењује се 

износом: „5.000.000“; иза позиције 84 отвара се позиција 84/1 – новчане казне и пенали по решењу судова и судских 

тела и у колону 7, уписује се износ: „150.000“; на позицији 86 – машине и опрема, у колони 7, износ: „2.500.000“, 

замењује се износом: „3.000.000“; 

 У оквиру функције 920 – Средње образовање, економска класификација 463 – Донације и трансфери осталим 

нивоима власти, на позицији 87 – превоз радника ,  у колони 7, износ: „3.700.000“, замењује се износом: „3.200.000“; 

на позицији 90 – стални трошкови, у колони 7, износ: „17.500.000“, замењује се износом. „18.700.000“; на позицији 91 

– трошкови путовања, у колони 7, износ: „900.000“, замењује се износом: „500.000“; на позицији 93 – специјализоване 

услуге, у колони 7, износ: „300.000“, замењује се износом: „200.000“; на позицији 94 – текуће поправке и одржавање, 

у колони 7, износ: „2.600.000“, замењује се износом: „2.400.000“; на позицији 95 – материјал, у колони 7, износ: 

„2.200.000“, замењује се износом: „2.500.000“; на позицији 96 – порези,казне и таксе, у колони 7, износ: „1.500.000“, 

замењује се износом: „100.000“; иза позиције 96 отвара се позиција 96/1 – новчане казне и пенали по решењу судова и 

судских тела и у колону 7, уписује се износ: „1.400.000“; на позицији 98 – машине и опрема, у колони 7, износ: 

„3.800.000“, замењује се износом: „4.000.000“: 

У оквиру функције 980 – образовање некласификовано на другом месту, на позицији 99 – превоз ученика, у колони7, 

износ: „18.500.000“, замењује се износом: „17.700.000“;  
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 У оквиру функције 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 – Дотације осталим 

невладиним организацијама, позиција 102, у колони 7, износ: „23.509.342“, замењује се износом: „23.709.342“;  

 У  оквиру главе 2.1. – ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац, на позицији 116, 

економска класификација 421 – стални трошкови, у колони 7, износ. „28.100.000“, замењује се износом : „24.100.000“;  

на позицији 119, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 7, износ. „151.385.000“, замењује 

се износом : „156.385.000“; на   позицији 124, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у колони 

7,  износ: „223.232.123“, замењује се износом: „222.232.123“; 

 У оквиру главе 2.2. – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

на позицији 127, економска класификација 411 – плате, додаци и накнада за запослене, у колони 8, уписује се износ 

„515.000“; на позицији 128, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, у колони 8, 

уписује се износ „90.000“; на позицији 129, економска класификација 414 – социјална давања запосленима, у колону 

8, уписује се износ „10.000“;  на позицији 131, економска класификација 421 – Стални трошкови, у колони 7, износ: 

„2.817.799“ , замењује се износом: „3.517.799“ а у колони 8, уписује се износ: „200.000“; на позицији 132, економска 

класификација 422 – трошкови путовања , у колони 8, уписује се износ „50.000“; на позицији 133, економска 

класификација 423 – услуге по уговору, у колони 7, износ: „1.824.000“, замењује се износом: „2.824.000“, а у колони 

8, уписује се износ: „700.000“;  на позицији 134, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 7, 

износ: „3.810.400“, замењује се износом: „1.810.400“, а у колони 8, уписује се износ: „350.000“ ; на позицији 135, 

економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у колони 7, износ: „5.188.099“, замењује се износом: 

„4.388.099“, а у колони 8 уписује се износ: „750.000“; на позицији 136, економска класификација 426 – Материјал, у 

колони 8, уписује се износ: „850.000“; на позицији 138, економска класификација 482 – Порези, таксе и казне 

наметнути с једног нивоа власти другом, у колони 8, уписује се износ: „30.000“; на позицији 140, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у колони 7, износ: „8.276.077“, замењује се износом „2.276.077“; 

на позицији 141, економска класификација 512 – Машине и опрема, у колони 8,уписује се износ: „150.000“; на 

позицији 142, економска класификација 541 – Земљиште, у колони 8, уписује се износ износ: „200.000“;  

            У оквиру главе 2.3. – „Социјална заштита“, функција 030 – Породице погинулих, на позицији 144, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у колони 7, износ: „1.300.000“, замењује се износом: 

„1.400.000“; 

 У оквиру главе 2.4. – „ОТИС“, Алексинац, функција 473 – Туризам, на позицији 147, економска 

класификација 413 – Накнаде у натури, у колони 7, износ: „200.000“, замењује се износом: „215.000“; иза позиције 

148, отвара се позиција 148/1, економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене, и у колони 7, износ: 

уписује се износо: „55.000“; на позицији 152, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 7, износ: 

„2.533.850“, замењује се износом: „2.783.850“; на позицији 154, економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, у колони 7, износ: „2.815.000“, замењује се износом: „1.915.000“; на позицији 155, економска 

класификација 426 – материјал,  у колони 7, износ: „750.000“, замењује се износом: „850.000“;  

У оквиру главе 2.5. – Култура, функција 820 – Услуге културе, на позицији 158, економска класификација 411 

– Плате, додаци и накнаде за запослене, у колони 7, износ: „11.960.000“, замењује се износом: „12.045.000“, а у 

колони 8, износ: „610.000“, замењује се износом: „660.000“; на позицији 159, економска класификација 412 – 

Социјални доприноси на терет послодавца, у колони 7, износ: „2.145.000“, замењује се износом: „2.160.000“, а у 

колони 8, износ: „110.000“, замењује се износом: „120.000“;  на позицији 161, економска класификација 414 – 

Социјална давања запосленима, у колони 8, износ: „50.000“, замењује се износом: „10.000“; на позицији 162, 

економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, у колони 7, износ: „390.000“, замењује се износом: 

„430.000“, а у колони 8, износ: „10.000“, замењује се износом: „20.000“; на позицији 164, економска класификација 

421 – стални трошкови, у колони 7, износ: „4.650.000“, замењује се износом: „4.110.000“,а у колони 8, износ: 

„100.000“, замењује се износом: „200.000“; на позицији 165, економска класификација 422 – Трошкови путовања , у 

колони 8, износ: „10.000“, замењује се износом: „150.000“;  на позицији 166, економска класификација 423 – Услуге 

по уговору, у колони 7, износ: „1.135.000“, замењује се износом: „1.235.000“, у колони 8, износ: „300.000“, замењује 

се износом: „700.000“;  на позицији 167, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 8, износ: 

„300.000“, замењује се износом: „800.000“, на позицији 168, економска класификација 425 – текуће поправке и 

одржавање, у колони 7, износ: „650.000“, замењује се износом: „750.000“,а у колони 8, износ: „50.000“, замењује се 

износом: „100.000“; на позицији 169, економска класификација 426 – Материјал, у колони 7, износ: „700.000“, 

замењује се износом: „900.000“, у колони 8, износ: „200.000“, замењује се износом: „600.000“; на позицији 170, у 

колони 8, износ: „250.000“, замењује се износом: „300.000“; на позицији 171, у колони 8, уписује се износ: „50.000“; 

на позицији 172, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у колони 8, уписује се износ: 
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„100.000“; на позицији 173, економска класификација 512 – Машине и опрема, у колони 7, износ: „600.000“, замењује 

се износом: „700.000“, у колони 8, износ: „130.000“, замењује се износом: „50.000“; на позицији 174, економска 

класификација 515 – Нематеријална имовина, у колони 8,уписује се износ: „10.000“; на позицији 178 економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 8, уписује се износ: „100.000“; на позицији 180, економска 

класификација 411 – Плате, додаци и накнаде за запослене, у колони 7, износ: „10.700.000“, замењује се износом: 

„10.770.000“, а у колони 8, износ: „100.000“, замењује се износом: „50.000“; на позицији 181, економска 

класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у колони 7, износ: „1.915.000“, замењује се износом: 

„1.930.000“, а у колони 8, износ: „30.000“, замењује се износом: „10.000“; на позицији 182, економска класификација 

413– Накнаде у натури, у колони 7, износ: „230.000“, замењује се износом: „280.000“; у колону 8, уноси се износ: 

„60.000“, на позицији 185, економска класификација 421– стални трошкови, у колони 7, износ: „1.970.000“, замењује 

се износом: „1.720.000“, у колони 8, износ: „95.000“, замењује се износом: „150.000“;   на позицији 187, економска 

класификација 423– Услуге по уговору, у колони 7, износ: „390.000“, замењује се износом: „440.000“, на позицији 

189, економска класификација 425 – текуће поправке, у колони 8, износ: „50.000“, замењује се износом: „60.000“; на 

позицији 190, економска класификација 426 – материјал, у колони 7, износ: „400.000“, замењује се износом: 

„450.000“, у колони 8, износ: „65.000“, замењује се износом: „100.000“;  на позицији 192, економска класификација 

511 – зграде и грађевински објекти, у колону 8 уноси се износ: „10.000“;  на позицији 194, економска класификација 

515 -  Нематеријална имовина, у колони 7, износ: „850.000“, замењује се износом: „950.000“;  

на позицији 195, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде за запослене, у колони 8, износ: „100.000“, 

изамењује се износом: „150.000“; на позицији 196, економска класификација 412 – социјални доприноси на теет 

послодавца , у колони 8, износ: „20.000“, изамењује се износом: „30.000“; на позицији 197, економска класификација 

414 – социјална давања запосленима , у колону 8, уноси се износ: „50.000“; на позицији 199, економска 

класификација 415 – Накнаде за запослене, у колони 7,  износ: „105.000“, замењује се износом: „115.000“; на позицији 

201, економска класификаиција 421 – стални трошкови, у колони 7, износ: „150.000“, замењује се износом: „180.000“;  

на позицији 202, економска класификација 422 – Трошкови путовања, у колони 7, износ: „102.200“, замењује се 

износом: „132.200“, у колони 8, износ: „100.000“, замењује се износом: „150.000“;  на позицији 203, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 7, износ: „622.140“, замењује се износом: „662.140“,  у колони 8, 

износ: „300.000“, замењује се износом: „600.000“;  на позицији 204, економска класификација 424 – специјализоване 

услуге, у колони 8, износ: „300.000“, замењује се износом: „200.000“;  на позицији 205, економска класификација 425- 

текуће поправке,  у колони 8, износ: „60.000“, замењује се износом:“150.000“; на позицији 206, економска 

класификација 426 – Материјал, у колони 8, износ: „50.000“, замењује се износом: „100.000“; на позицији 208, 

економска класификација 512 – машине и опрема, у колони 8, износ: „60.000“, замењује се износом: „50.000“;  

на позицији 215, економска класификација 421– стални трошкови, у колони 7, износ: „242.250“, замењује се износом: 

„222.250“; на позицији 218, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони 7, износ: „389.500“, 

замењује се износом: „469.500“; на позицији 219, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у 

колони 7, износ: „468.250“, замењује се износом: „498.250“; на позицији 220, економска класификација 426– 

Материјал, у колони 7, износ: „70.000“, замењује се износом: „90.000“; на позицији 220, економска класификација 511 

– Зграде и грађевинскии објекти, у колони 7, износ: „800.000“, замењује се износом: „1.300.000“;  

У оквиру главе 2.6. – Друштвена брига о деци,  функција 911 – Предшколско образовање, на позицији 227, економска 

класификација 413 – Накнаде у натури, у колони 7, износ: „2.200.000“, замењује се износом: „2.000.000“, а у колони 8, 

износ:“300.000“, замењује се износом: „200.000“; на позицији 228, економска класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, у колони 8, износ: „3.200.000“, замењује се износом: „3.600.000“; на позицији 231, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, у колони 7, износ: „7.510.000“, замењује се износом: „6.610.00“, а у колони 8, 

износ:“1.800.000“, замењује се износом: „2.500.000“ ; на позицији 232, економска класификација 422– Трошкови 

путовања, у колони 8, износ: „1.300.000“, замењује се износом: „1.350.000“; на позицији 233, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 7, износ: „1.250.000“, замењује се износом: „850.000“; на позицији 

235, економска класификација 425 – текуће поправке, у колони 8, износ: „1.300.000“, замењује се износом: 

„1.350.000“; на позицији 236, економска класификација 426 – Материјал, у колони 8, износ: „4.700.000“, замењује се 

износом: „6.900.000“ на позицији 238, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у колони 8, 

износ: „900.000“, замењује се износом: „200.000“на позицији 239, економска класификација 512 – Машине и опрема, 

у колони 7, износ: „1.762.000“, замењује се износом: „1.262.000“, у колони 8, износ: „2.600.000“, замењује се износом: 

„2.200.000“. 
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на позицији 240, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде за запослене, у колони 7, износ: 

„5.450.000“, замењује се износом: „5.470.000“; на позицији 241, економска класификација 412 – Социјални доприноси 

на терет послодавца, у колони 7, износ: „970.000“, замењује се износом: „975.000“; на позицији 242, економска 

класификација 413 – Накнаде у натури, у колони 7, износ: „250.000“, замењује се износом: „150.000“; на позицији 

244, економска класификација 415 – Накнаде трошкова запосленима, у колони 7, износ: „400.000“, замењује се 

износом: „580.000“; 

 

     Члан 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Изменама и допунама у члановима 3 и 4 врше се одговарајуће измене збирова у односним деловима и 

разделима буџета, измене збирова у колони 9, као на одговарајућим функцијама.  

 

  Члан 9.  

 

 Овлашћује се Одсек за буџет и трезор Одељења за финансије, Општинске управе Алексинац, да након 

усвајања ове одлуке, утврди пречишћен текст Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алексинац за 

2013. годину.  

  

               Члан 10.  

 

 Ову одлуку доставити Министарству финансија и објавити у «Службеном листу општине Алексинац». 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Алексинац», а 

примењиваће се од  01.01.2013. године.  

 

Број:   011-159 

У Алексинцу,17.12.2013 . године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

        Грујица Вељковић, с.р. 

 

_________________________  

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»,број 129/07), члана 43. Закона о 

буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13) и члана 52. тачка 

2. Статута општине Алексинац («Службени лист општине Алексинац», број 8/08), Скупштина општине Алексинац, на 

седници од 17.12.2013.године,   донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

      Члан 1. 

 

 Примања и издаци буџета општине Алексинац (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу 

продаје, односно набавке финансијке имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим 

износима, и то: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 

имовине 1,187,045,000 

-  Буџетски приходи 1,111,300,000 

-  Приходи буџетских корисника 68,045,000 

-  Приходи од донација 7,700,000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,268,125,000 

-  Расходи из буџета 1,194,280,000 

-  Расходи из сопствених прихода буџетских корисника 66,145,000 

-  Расходи из донација 7,700,000 

Буџетски суфицит/дефицит -81,080,000 

Издаци за набавку финансијске имовине 0 

Укупан фискални суфицит/дефицит -81,080,000 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплате главнице дуга 16,000,000 

Нето финансирање 81,080,000 

Промена стања на рачуну -97,080,000 

 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим 

износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

 

ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I  УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА    1,187,045,000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1,185,545,000 

1.  Порески приходи 71 545,250,000 

1.1.  Порези на доходак, добит и  капиталне добитке 7111 413,600,000  

1.2.  Порези на имовину 713 93,050,000 

1.3.  Порези на добра и услуге 714 23,600,000 

1.4.  Други порези 716 15,000,000 

2. Непорески приходи     

2.1.Трансфери  733 517,200,000 

2.2. Приходи од имовине 741 9,350,000 

 - Наплаћене камате  7411 2,000,000 

2.3. Приходи од продаје добара и услуга  742 66,445,000 

 - од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних 

буџетских корисника 

   

46,145,000 

2.4. Новчане казне и одузета имовинска корист  743 3,300,000 

2.5. Остали непорески приходи 744+745+770 36,300,000 

2.6. Приходи од продаје нефинансијске имовине 8 1,500,000 

3. Донације 731+732 7,700,000 

 

Расходи, издаци за навку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине итврђени 

су у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:  
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ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

II   УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   1,268,125,000 

  1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4 1,025,240,000 

1.1. Расходи за запослене  41 330,515,000 

    Плате запослених 411 262,580,000 

    Доприноси на терет послодавца 412 47,065,000 

    Остали расходи за запослене 413-417 20,870,000 

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 381,890,000 

1.3. Расходи по основу отплате кредита  44 3,000,000 

    Расходи по основу отплате камате на домаће кредите 
441 2,500,000 

    Пратећи трошкови задужења 444 500,000 

1.4. Субвенције  45 38,700,000 

1.5. Трансфери осталим нивоима власти  463 185,825,000 

1.6. Издаци за социјалну заштиту из буџета 
472 

23,230,000 

1.7. Остали расходи 48-49 62,080,000 

  2.КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 242,885,000 

  3.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0 

 

 

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отпалату главнице дуга 

утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

 

 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Економска 

класификација У динарима 

Нето финансирање   81,080,000 

Примања од задуживања 91 0 

Примања од емитовања домаћих хартија од вредности 9111   

Примања од емитовања иностраних хартија од вредности 
9121 

  

Примања од домаћег и иностраног задуживања 

9112-9119 9122-

9129 0 

Издаци за набавку финансијске имовине и отплате главнице 

дуга 
6 16,000,000 

Издаци за отплату кредита 61 16,000,000 

    Отплата главнице домаћим кредиторима 611 16,000,000 

     Отплата главнице страним кредиторима 612   

     Отплата главнице по гаранцијама 613   

Издаци за набавку финансијске имовине 62 0 

Промене стања на рачуну   -97,080,000 
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Члан 2. 

 

 Укупни приходи и примања буџета за 2014. годину утврђују се у износу од  1.284.125.000  динара и чине их: 

 -   текући приходи и примања из буџета у износу од  1.120.900.000  динара; 

-  сопствени  приходи буџетских корисника у износу од   66.145.000 динара ; 

- пренета средства буџета из претходне године у износу од   95.180.000  динара, као и пренета средства 

буџетских корисника у износу од 1.900.000 динара. 

  

 

Члан 3. 

 

 Буџетски дефицит из члана 1. покрива се из пренетих средстава из 2013. године у износу од динара. Пренета 

средства из 2013. године распоређена су на следећим позицијама:  

У оквиру раздела 1 – Органи општине – Скупштина општине, председник и општинско веће, на позицији 11 , 

економска класификација 484 – Накнада штете за повреде настале услед елементарне непогоде у износу од 180.000 

динара;  

У оквиру раздела 2 – Општинска управа , на позицији 32, економска класификација 511 – зграде и грађевински 

објекти, у износу од 3.200.000; на позицији 36, економска класификација 423 –услуге по уговору, у износу од 180.000; 

на позицији 39, економска класификација 512 – машине и опрема, у износу од 120.000; на позицији 41, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 600.000; на позицији 43, економска класификација 512 – 

машине и опрема, у износу од 400.000;  у оквиру функције 090 – Социјална заштита некласификована на другом 

месту, економска класификација 472 – накнаде из буџета за социјалну заштиту, позиција 64 – средства за помоћ 

интерно расељених лица, у износу од 3.500.000; у оквиру функције 912 – Основно образовање, на позицији 67/11 – 

зграде и грађевински објекти, у износу од 6.600.000; у оквиру функције 560 – Заштита животне средине 

некласификована на другом месту, економска класификација 423 – услуге по уговору, позиција 75, у износу од 

100.000; економска класификација 424 – специјализоване услуге, позиција 76,  у износу од 800.000;  економска 

класификација 481 – дотације невладиним организацијама, позиција 78, у износу од 200.000;   у оквиру главе 2.1. – ЈП 

Дирекција за урбанизам, економска класификација 424 – специјализоване услуге, позиција 94, у износу од 4.210.000; 

економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, на позицији 99, у износу од 65.290.000;  у оквиру главе 

2.2. –Месне заједнице, на позицији 106, економска класификација 421 – стални трошкови, у износу од 1.000.000; на 

позицији 108, економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 1.100.000; на позицији 110, економска 

класификација 425 – текуће поправке и одржавање, у износу од 2.000.000; на позицији 111, економска класификација 

426 – материјал, у износу од 1.200.000; на позицији 114, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

у износу од 1.000.000;  у оквиру функције 820 – услуге културе, на позицији 198, економска класификација 511 – 

зграде и грађевински објекти, у износу од 500.000;  у оквиру главе 2.7. – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, 

на позицији 238, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 3.000.000  динара;  

 

 Пренета средства буџетских корисника из 2013. године распоређена су на следећи начин: 

У оквиру функције 820 – Услуге културе,  позиција 143, економска класфикација 424 – специјализоване услуге, у 

износу од 100.000; позиција 149, економска класификација 512 – машине и опрама, у износу од 100.000;  позиција 

169, економска класификација 515 – нематеријална имовина, у износу 100.000; позиција 178, економска 

класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 100.000; позиција 179, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге, у износу од 100.000; у оквиру функције 911 – предшколско образовање,  позиција 214, 

економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, у износу од 500.000; на позицији 215, економска 

класификација 512 – машине и опрема, у износу од 500.000; позиција 224, економска класификација 423 – услуге по 

уговору, у износу од 50.000; позиција 225, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 

100.000, позиција 226, економска класификација 426 – материјал, у износу од 250.000. 

 

      Члан 4. 

 

 Јавном предузећу Дирекцији за урбанизам и изградњу општине Алексинац за комуналну потрошњу уступају 

се: 
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 Ненаменски приходи  у износу од 285.500.000  динара; као и приходи од: накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта; наканаде за уређивање грађевинског земљишта, приходи од  комуналних такси за 

коришћење простора на јавним површинама; приходи од комуналних такси за држање моторних возила; 100% 

прихода од давања у закуп пословног простора чији је корисник општина, приходи од давања у закуп грађевинског 

земљишта,накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина, 50% планираних 

прихода од новчаних казни из безбедности саобраћаја. 

 

Члан 5. 

 

 Приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословним просторијама уступају се:  

- ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац у износу од 3.000.000 динара. 

 

Члан 6. 

 

 У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 15.000.000 динара. Средства текуће резерве 

користе се за непланиране и недовољно планиране расходе. 

 Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине. 

 Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације за одређене намене и исказују се на 

конту намене за коју су средства усмерена. 

 

      Члан 7. 

 

 У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од  5.000.000 динара. 

 Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. 

Закона о буџетском систему. 

  

Члан 8. 

 

 Јавни приходи и примања по економској класификацији утврђују се по следећим износима: 

 

 

 

Екон. Назив прихода Планирано за 

2014.год. клас. 

  Текући приходи   

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке   

711110 Порез на зараде 352,000,000 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 23,000,000 

711140 Порез на приходе од имовине 3,000,000 

711160 Приходи од осигурања лица 100,000 

711180 Самодоприноси 400,000 

711190 Остали порез на доходак 35,100,000 

  УКУПНО 711000 413,600,000 

713000 Порези на имовину   

713120 Порез на имовину 70,000,000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 1,000,000 

713420 Порез на капиталне трансакције 22,000,000 

713611 Порез на акције на име и уделе 50,000 

  УКУПНО: 713000 93,050,000 

714000 Порез на добра и услуге   

714513 Комунална такса за држање моторних возила 13,000,000 
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714543 Накнада за промену намене пољопривреног земљишта 500,000 

714552 Боравишна такса 100,000 

714562 Посебна накнада за заштиту животне средине 10,000,000 

  УКУПНО: 714000 23,600,000 

716000 Други порези   

716111 Комунална такса на фирму 15,000,000 

  УКУПНО: 716000 15,000,000 

732000 Донације од међународних организација   

732151 Текуће донације од међународних  организација у корист нивоа 

општина 

200,000 

732251 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 

општина 

7,500,000 

  УКУПНО: 732000 7,700,000 

733000 Трансфери од других нивоа власти   

733121 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина 515,200,000 

   -Буџетски приходи 498,200,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 17,000,000 

733154 Текући наменски трансфери,у ужем смислу,од Републике у корист 

нивоа општина 

2,000,000 

  УКУПНО: 733000 517,200,000 

   -Буџетски приходи 500,200,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 17,000,000 

741000 Приходи од имовине   

741150 Камате на средства буџета општине 2,000,000 

741520 Накнада за коришћење минералних сировина 500,000 

741522 Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта 1,350,000 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 2,500,000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,000,000 

741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 1,000,000 

  УКУПНО: 741000 9,350,000 

742000 Продаја добара и услуга   

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у 

корист нивоа општина 

40,745,000 

   -Буџетски приходи 3,000,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 37,745,000 

742152 Приходи од давања у закуп објеката општине 9,000,000 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 2,500,000 

742154 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 

корист нивоа општина  

500,000 

742251 Административне таксе 3,000,000 

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта  2,000,000 

742351 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације 

општине 

1,200,000 

     -Буџетски приходи 300,000 
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     -Сопствени приходи буџетских корисника 900,000 

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 7,500,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 7,500,000 

  УКУПНО: 742000 66,445,000 

  -Буџетски приходи 20,300,000 

  -Сопствени приходи буџетских корисника 46,145,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743324 Приходи од новчаних казни из безбедности саобраћаја 3,000,000 

743351 Новчане казне и изречене у прекршајном поступку 300,000 

  УКУПНО: 743000 3,300,000 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000,000 

744251 Капитални добровоњни трансфери од физичких и правних лица 22,000,000 

  УКУПНО: 744000 23,000,000 

745000 Мешовити и неодређени приходи   

745151 Остали општински приходи 10,000,000 

  УКУПНО: 745000 10,000,000 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,000,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000 

772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 300,000 

  УКУПНО: 770000 3,300,000 

   -Буџетски приходи 300,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 3,000,000 

  УКУПНО ЈАВНИ ПРИХОДИ 1,185,545,000 

  -Буџетски приходи 1,119,400,000 

  -Сопствени приходи буџетских корисника 66,145,000 

811000 Примања од продаје непокретности   

811251 Примања од откупа станова у државној својини 1,500,000 

  УКУПНО:811000 1,500,000 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 1,187,045,000 

  -Буџетски приходи 1,120,900,000 

  -Сопствени приходи буџетских корисника 66,145,000 

321121 ВИШАК ПРИХОДА-СУФИЦИТ ИЗ 2013. 97,080,000 

  -Буџетски приходи 95,180,000 

   -Сопствени приходи буџетских корисника 1,900,000 

  УКУПНО: 1,284,125,000 

  -Буџетски приходи 1,216,080,000 

  -Сопствени приходи буџетских корисника 68,045,000 
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Члан 9. 

 

 Издаци из средстава буџета и издаци из додатих извора буџетских корисника, по основним наменама 

утврђени су у следећим износима  и то: 

 

    Средства из 

буџета 

Издаци из   

додатних 

извора 

прихода 

  

Конто             О П И С                  

Укупно 

  Расходи за запослене       

411 Плате, додаци и накнаде за запослене 243,790,000 18,790,000 262,580,000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 43,660,000 3,405,000 47,065,000 

413 Накнаде у натури 4,535,000 425,000 4,960,000 

414 Социјална давања запосленима 4,810,000 1,860,000 6,670,000 

415 Накнаде за запослене 6,025,000 330,000 6,355,000 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 2,735,000 150,000 2,885,000 

  Укупно 410 305,555,000 24,960,000 330,515,000 

  Коришћење роба и услуга       

421 Стални трошкови 68,450,000 2,655,000 71,105,000 

422 Трошкови путовања 22,155,000 1,810,000 23,965,000 

423 Услуге по уговору 27,640,000 11,585,000 39,225,000 

424 Специјализоване услуге 188,730,000 2,520,000 191,250,000 

425 Текуће поправке и одржавање 11,180,000 1,900,000 13,080,000 

426 Материјал 27,915,000 15,350,000 43,265,000 

  Укупно 420 346,070,000 35,820,000 381,890,000 

  Отплата камате       

441 Отплата камате домаћим кредиторима 2,500,000 0 2,500,000 

444 Негативне курсне разлике 500,000   500,000 

  Укупно 440 3,000,000 0 3,000,000 

  Субвенције       

451 Субвенције јавним нефинанс. Пред. 38,700,000 0 38,700,000 

  Укупно 450 38,700,000 0 38,700,000 

  Донације       

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 185,825,000 0 185,825,000 

  Укупно 460 185,825,000 0 185,825,000 

  Социјална помоћ       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 23,230,000 0 23,230,000 

  Укупно 470 23,230,000 0 23,230,000 

  Остали расходи       

481 Дотације невладиним организацијама 31,960,000 30,000 31,990,000 

482 Порези,обавезне таксе и казне 2,955,000 615,000 3,570,000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,200,000 40,000 6,240,000 

484 Накнада штете 280,000 0 280,000 

  Укупно 480 41,395,000 685,000 42,080,000 
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  Административни трансфери       

499 Средства резерви 20,000,000 0 20,000,000 

  Укупно 490 20,000,000 0 20,000,000 

  Остала основна средства       

511 Зграде и грађевински објекти 209,885,000 1,590,000 211,475,000 

512 Машине и опрема 15,115,000 4,570,000 19,685,000 

515 Нематеријална имовина 1,955,000 270,000 2,225,000 

  Укупно 510 226,955,000 6,430,000 233,385,000 

523 Залихе робе за даљу продају 0 150,000 150,000 

  Укупно. 523 0 150,000 150,000 

  Природна имовина       

541 Земљиште 9,350,000 0 9,350,000 

  Укупно 540 9,350,000 0 9,350,000 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16,000,000 0 16,000,000 

  Укупно: 611 16,000,000   16,000,000 

621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним 

предузећима и институцијама 

0   0 

  Укупно: 621 0   0 

  У К У П Н О: 1,216,080,000 68,045,000 1,284,125,000 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 10. 

 

 Средства буџета из ове одлуке у износу од 1.216.080.000 динара исказана у колони 7   и средства додатних 

прихода из додатних активности буџетских корисника у износу од 68.045.000 динара исказана у колони 8, што 

укупно износи 1.284.125.000 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 

 

Гл. Функ Поз. Конто О   П    И    С    
Средства 

буџета 

Издаци из 

додатних 

извора 

прихода 

Укупна 

средства 

2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 

    

  

  ОРГАНИ ОПШТИНЕ - 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

      

  110 

  

  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови  

      

    
1 

411 Плате, додаци и накнаде 

запослених  

7,800,000   7,800,000 

    
2 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1,400,000   1,400,000 

    3 414 Социјална давања запосленима 10,000   10,000 

    4 415 Накнаде за запослене 100,000   100,000 
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5 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

10,000   10,000 

    6 422 Трошкови путовања 700,000   700,000 

    7 423 Услуге по уговору 10,000,000   10,000,000 

    8 426 Материјал 1,500,000   1,500,000 

    9 472 Награде за дан општине 120,000   120,000 

    

10 

481 Дотације невладиним 

организацијама- политичке 

странке 

1,400,000   1,400,000 

    

11 

484 Накнада штете за повреде или 

штете настале услед 

елементарних непогода 

180,000   180,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 110 

      

      01 Приходи из буџета 23,040,000   23,040,000 

      13 Пренета средства 180,000   180,000 

        Укупно за функцију 110 23,220,000   23,220,000 

 1.1       ИЗБОРНА КОМИСИЈА       

  160 
  

  Опште јавне услуге неклас. на 

другом месту 

      

    12 421 Стални трошкови 20,000   20,000 

    13 423 Услуге по уговору 150,000   150,000 

    14 426 Материјал 30,000   30,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 160 

    0 

      01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

        Укупно за главу 1.1: 200,000   200,000 

1.2. 474 
  

  Вишенаменски развојни 

пројекти 

      

    15 463 Програм запошљавања 3,000,000   3,000,000 

    
16 

481 Учешће у пројекту невладиних 

организација 

500,000   500,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 474 

      

      01 Приходи из буџета 3,500,000 0 3,500,000 

        Укупно за функцију 474 3,500,000 0 3,500,000 

    
  

  Извори финасирања за раздео 

1: 

      

        Укупно за раздео 1: 26,920,000   26,920,000 

        ОПШТИНСКА УПРАВА       

  130     Опште услуге              

    
17 

411 Плате, додаци и накнаде 

запослених  

105,775,000   105,775,000 

    
18 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

18,950,000   18,950,000 

    19 413 Накнаде у натури 1,200,000   1,200,000 

    20 414 Социјална давања запосленима  3,000,000   3,000,000 
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    21 415 Накнаде за запослене  3,100,000   3,100,000 

    
22 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

1,200,000   1,200,000 

    23 421 Стални трошкови  18,500,000   18,500,000 

    24 422 Трошкови путовања  1,300,000   1,300,000 

    25 423 Услуге по уговору  4,800,000   4,800,000 

    26 424 Специјализоване услуге 17,100,000   17,100,000 

    27 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 

    28 426 Материјал 10,000,000   10,000,000 

    
29 

441 Отплата камате домаћим 

кредиторима 

2,500,000   2,500,000 

    30 444 Негативне курсне разлике 500,000   500,000 

    
31 

482 Порези, таксе и казне наметнути 

од једног ниво власти другом 

200,000   200,000 

    32 511 Зграде и грађевински објекти  3,300,000   3,300,000 

    33 512 Машине и опрема 2,000,000   2,000,000 

    34 515 Нематеријална имовина 800,000   800,000 

    
35 

611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 

16,000,000   16,000,000 

        Канцеларија за младе       

    36 423 Услуге по уговору 780,000   780,000 

    37 424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

    38 426 Материјал 450,000   450,000 

    39 512 Машине и опрема 420,000   420,000 

        Савет за безбедност       

    40 423 Услуге по уговору 200,000   200,000 

    41 424 Специјализоване услуге 1,100,000   1,100,000 

    42 426 Материјал 200,000   200,000 

    43 512 Машине и опрема 1,000,000   1,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 130 

      

      01 Приходи из буџета 212,025,000   212,025,000 

      13 Пренета средства 4,500,000   4,500,000 

        Укупно за функцију 130 216,525,000   216,525,000 

  110 

  

  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

      

    

44 

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти – Историјски 

архив  

240,000   240,000 

    
45 

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти – Пореска управа 

30,000   30,000 

    
  

481 Дотације невладиним 

организацијама 

      

    46   - ОО Црвени крст Алексинац 1,300,000   1,300,000 
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    47   - Остала удружења грађана 3,400,000   3,400,000 

    
48 

  -Чланарине асоцијацијама 

општина 

460,000   460,000 

    

49 

  - Учешће у пројектима 

невладиних организација - Камп 

Бован 

100,000   100,000 

    
50 

  -Учешће у осталим пројектима 

невлад. организација 

500,000   500,000 

    
51 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 

4,000,000   4,000,000 

    

52 

484 Накнада штете за повреде или 

штете настале услед 

елементарних непогода 

100,000   100,000 

      499 Средства резерве       

    53   - стална буџетска резерва  5,000,000   5,000,000 

    54   - текућа буџетска резерва 15,000,000   15,000,000 

    
55 

541 Средства за експропријацију 

земљишта и зграда и комасацију 

1,000,000   1,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 110 

      

      01 Приходи из буџета 31,130,000   31,130,000 

      13 Пренета средства     0 

        Укупно за функцију 110 31,130,000   31,130,000 

  860 

  

  Рекреација,култура и вере 

некласификоване на другом 

месту 

      

    
  

481 Дотације невладиним 

организацијама 

      

    56   - КУД-ови 1,000,000   1,000,000 

    57   - Верске заједнице 1,000,000   1,000,000 

    
58 

   - Остала удружења грађана  у 

култури 

1,000,000   1,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 860 

      

      01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

        Укупно за функцију 860: 3,000,000   3,000,000 

  090 

  

  Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

      

    
  

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 

      

    59   - Геронтолошки центар  800,000   800,000 

    60   - Центар за социјални рад 7,500,000   7,500,000 

    

61 

  Центар за социјални рад- 

Средства за спровођење одлуке о 

социјалној заштити 

10,000,000   10,000,000 
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62 

  Центар за социјални рад- 

Средства за реализацију услуге 

"Дневни боравак" 

4,605,000   4,605,000 

    63   - једнократне помоћи 10,000   10,000 

    
64 

  - средства за помоћ инт.рас. 

лицима 

6,000,000   6,000,000 

    65   - новорођене бебе 6,000,000   6,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 090 

      

      01 Приходи из буџета 29,415,000   29,415,000 

      07 Приходи од Републике 2,000,000   2,000,000 

      13 Пренета средства 3,500,000   3,500,000 

  

 

    Укупно за функцију 090 34,915,000   34,915,000 

  

720 
  

  ВАНБОЛНИЧКЕ УСЛУГЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

      

  

  
66 

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 

21,000,000   21,000,000 

  

  
  

  Извори финансирања за 

функцију 700 

      

      01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

        Укупно за функцију 700 21,000,000 0 21,000,000 

  912     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
  

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 

      

    67   - превоз радника 21,900,000   21,900,000 

    67/1   - социјална давања запосленима  700,000   700,000 

    
67/2 

  - награде бонуси и остали 

посебни расходи 

4,150,000   4,150,000 

    67/3   - стални трошкови 22,700,000   22,700,000 

    67/4   - трошкови путовања 1,650,000   1,650,000 

    67/5   - услуге по уговору 4,000,000   4,000,000 

    67/6   - специјализоване услуге 400,000   400,000 

    67/7   - текуће поправке и одржавање 6,500,000   6,500,000 

    67/8   - материјал 4,800,000   4,800,000 

    67/9   - порези, казне и таксе 100,000   100,000 

    
67/10 

  - новчане казне и пенали по 

решењу судова 

200,000   200,000 

    67/11   - зграде и грађевински објекти 26,200,000   26,200,000 

    67/12   - машине и опрема 3,000,000   3,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 912 

      

      01 Приходи из буџета 89,700,000   89,700,000 

      13 Пренета средства 6,600,000   6,600,000 

        Укупно за функцију 912 96,300,000   96,300,000 

  

913 
  

  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА 
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463 Донације и трансфери другом 

нивоу власти 

      

    68   - Смештај и исхрана ученика 500,000   500,000 

  

  
  

  Извори финансирања за 

функцију 913 

      

      01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

        Укупно за функцију 913 500,000   500,000 

  920     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    
  

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 

      

    69   - превоз радника 4,100,000   4,100,000 

    69/1   Социјална давања запосленима 200,000   200,000 

    
69/2 

  - награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

1,350,000   1,350,000 

    69/3   -стални трошкови 18,500,000   18,500,000 

    69/4   - трошкови путовања 650,000   650,000 

    69/5   - услуге по уговору 2,200,000   2,200,000 

    69/6   - специјализоване услуге 300,000   300,000 

    69/7   - текуће поправке и одржавање 3,100,000   3,100,000 

    69/8   - материјал 2,600,000   2,600,000 

    69/9   - порези, казне и таксе 50,000   50,000 

    
69/10 

  - новчане казне и пенали по 

решењу судова 

500,000   500,000 

    69/11    - зграде и грађевински објекти 7,000,000   7,000,000 

    69/12   - машине и опрема 1,200,000   1,200,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 920 

      

      01 Приходи из буџета 41,750,000   41,750,000 

  

 

    Укупно за функцију 920 41,750,000   41,750,000 

  980 
  

  Образовање некласификовано 

на другом месту 

      

    70 422 - превоз ученика 19,000,000   19,000,000 

    
  

472 Накнада за социјалну заштиту 

из буџета 

      

    71   - фонд за таленте 9,500,000   9,500,000 

    72   - књиге за поклон 200,000   200,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 980 

      

      01 Приходи из буџета 28,700,000   28,700,000 

        Укупно за функцију 980 28,700,000   28,700,000 

  

 

    Физичка култура       

  810     Услуге рекреације и спорта       

    
73 

481 Дотације осталим невладиним 

организацијама 

20,000,000   20,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 810 

      

      01 Приходи из буџета  20,000,000   20,000,000 
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        Укупно за функцију 810 20,000,000   20,000,000 

  

 

    И Н Ф О Р М И С А Њ Е       

  830 
  

  Услуге емитовања и 

издаваштва  

      

    

74 

451 Субвенције јавним 

нефинасијским  предузећима и 

организацијама 

21,000,000   21,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 830 

      

      01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

        Укупно за функцију 830 21,000,000   21,000,000 

  

 

  
  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      

  560 

  

  Заштита животне средине 

некласификована на другом  

месту 

      

    75 423 Услуге по уговору 700,000   700,000 

    76 424 Специјализоване услуге 2,500,000   2,500,000 

    77 426 Материјал 600,000   600,000 

    
78 

481 Дотације осталим невладиним 

организацијама 

300,000   300,000 

    79 512 Машине и опрема 5,000,000   5,000,000 

    80 541 Земљиште 2,000,000   2,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 560 

      

      01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

      13 Пренета средства 1,100,000   1,100,000 

        Укупно за функцију 560 11,100,000   11,100,000 

  

 

  
  ЈАВНА КОМУНАЛНА 

ПРЕДУЗЕЋА 

      

  620     Развој заједнице       

    

81 

451 Субвенције јавним нефинансиј. 

предузећима и организацијама – 

ЈП за путеве 

3,000,000   3,000,000 

    

82 

451 Субвенције јавним нефинансиј. 

предузећима и организацијама – 

ЈКП «Водовод и канализација» 

3,000,000   3,000,000 

    

83 

451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама - ЈКП 

"Комуналне услуге 

 

3,000,000 

   

3,000,000 

    
84 

463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти-Фонд Бован 

100,000   100,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 620 

      

      01 Приходи из буџета 9,100,000   9,100,000 

        Укупно за функцију 620 9,100,000   9,100,000 

    
  

  ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ 
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2.1. 

 

    ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ       

  620     Развој заједнице       

    
85 

411 Плате, додаци и накнаде за 

запослене  

16,550,000   16,550,000 

    
86 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

2,950,000   2,950,000 

    87 413 Накнаде у натури 190,000   190,000 

    88 414 Социјална давања запосленима 500,000   500,000 

    89 415 Накнаде трошкова за запослене 160,000   160,000 

    
90 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

210,000   210,000 

    91 421 Стални трошкови 28,500,000   28,500,000 

    92 422 Трошкови путовања 130,000   130,000 

    93 423 Услуге по уговору 1,500,000   1,500,000 

    94 424 Специјализоване услуге 147,210,000   147,210,000 

    95 425 Текуће поправке и одржавање 250,000   250,000 

    96 426 Материјал 1,150,000   1,150,000 

    
97 

482  Порези, таксе и казне  наметнуте 

од једног нивоа  власти другом 

2,500,000   2,500,000 

    
98 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

2,000,000   2,000,000 

    99 511  Зграде и грађевински објекти  180,000,000   180,000,000 

    100 512 Машине и опрема 200,000   200,000 

    101 541 Земљиште 6,000,000   6,000,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 620 

      

      01 Приходи из буџета 320,500,000   320,500,000 

      13 Пренета средства 69,500,000   69,500,000 

        Укупно за функцију 620 390,000,000 0 390,000,000 

        Укупно за главу 2.1. 390,000,000 0 390,000,000 

2.2. 

 

    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  160 

  

  Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 

      

    
102 

411 Плате, додаци и накнаде  

запосленима  

1,125,000   1,125,000 

    
103 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

200,000   200,000 

    104 414 Социјална давања запосленима 20,000   20,000 

    
105 

416 Нагараде, бонуси и остали 

посебни расходи 

10,000   10,000 

    106 421 Стални трошкови 3,700,000   3,700,000 

    107 422 Трошкови путовања 250,000   250,000 

    108 423 Услуге по уговору 3,500,000   3,500,000 

    109 424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

    110 425 Текуће поправке и одржавање  4,000,000   4,000,000 
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    111 426 Материјал 1,000,000   1,000,000 

    

112 

482 Порези, таксе  и казне наметнути 

од једног нивоа          власти 

другом 

50,000   50,000 

    
113 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

200,000   200,000 

    114 511 Зграде и грађ.објекти 3,000,000   3,000,000 

    115 512 Машине и опрема 400,000   400,000 

    116 541 Земљиште 350,000   350,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 160 

      

      01 Приходи из буџета 13,005,000   13,005,000 

      13 Пренета средства 6,300,000   6,300,000 

        Укупно за функцију 160 19,305,000 0 19,305,000 

        Укупно за главу 2.2. 19,305,000 0 19,305,000 

2.3. 

 

    Социјална заштита        

  030     Породице преминулих       

        Фонд рудара       

    117 421 Стални тошкови 100,000   100,000 

    
118 

472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

1,400,000   1,400,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 030 

      

      01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

        Укупно за функцију 030 1,500,000   1,500,000 

        Укупно за главу 2.3. 1,500,000   1,500,000 

2.4. 

 

    «О Т И С» Алексинац       

  473     Туризам       

    
119 

411 Плате, додаци и накнаде за 

запослене 

7,720,000   7,720,000 

    
120 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1,380,000   1,380,000 

    121 413 Накнаде у натури 200,000   200,000 

    122 414 Социјална давања запосленима 10,000   10,000 

    123 415 Накнада трошкова за запослене 10,000     

    
124 

416 Нгараде, бонуси и остали 

посебни расходи 

40,000   40,000 

    125 421 Стални трошкови 1,390,000   1,390,000 

    126 422 Трошкови путовања 145,000   145,000 

    127 423 Услуге по уговору 2,170,000   2,170,000 

    128 424 Специјализоване услуге 470,000   470,000 

    129 425 Текуће поправке и одржавање 580,000   580,000 

    130 426 Материјал 835,000   835,000 

    
131 

482 Порези казне и таксе наметнути 

са једног нивоа власти другом 

30,000   30,000 

    132 511 Зграде и грађевински објекти 1,995,000   1,995,000 
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    133 512 Машине и опрема 1,275,000   1,275,000 

    
  

  Извори финанисирања за 

функцију 473 

      

      01 Приходи из буџета 18,250,000   18,250,000 

        Укупно за функцију 473 18,250,000 0 18,240,000 

        Укупно за главу 2.4. 18,250,000 0 18,250,000 

2.5. 

 

    КУЛТУРА       

  820     Услуге културе       

        Центар за културу       

    
134 

411 Плате,додаци и накнаде за 

запослене 

13,060,000 700,000 13,760,000 

    
135 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

2,340,000 150,000 2,490,000 

    136 413 Накнаде у натури 70,000 30,000 100,000 

    137 414 Социјална давања запосленима 200,000 30,000 230,000 

    138 415 Накнаде трошкова за запослене 600,000 30,000 630,000 

    
139 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

400,000   400,000 

    140 421 Стални трошкови 5,620,000 200,000 5,820,000 

    141 422 Трошкови путовања 200,000 200,000 400,000 

    142 423 Услуге по уговору 950,000 500,000 1,450,000 

    143 424 Специјализоване услуге 3,630,000 900,000 4,530,000 

    144 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 100,000 1,600,000 

    145 426 Материјал 800,000 450,000 1,250,000 

    

146 

482 Порези, казне и таксе наметнуте 

са једног                нивоа власти 

другом 

100,000 50,000 150,000 

    
147 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

  10,000 10,000 

    148 511  Зграде и грађевински објекти 1,850,000 10,000 1,860,000 

    149 512 Машине и опрема 700,000 150,000 850,000 

    160 515 Нематеријална имовина 50,000 10,000 60,000 

    151 523 Роба за даљу продају   150,000 150,000 

    

  

424 Специјализоване услуге које се 

извршавају преко Центра за 

културу 

      

    152   - Издаваштво 700,000   700,000 

        Музички клуб       

    153 424 Специјализоване услуге 3,000,000 100,000 3,100,000 

      425 Текуће поправке     0 

    154 512 Машине и опрема 150,000   150,000 

        Укупно Центар за културу 35,920,000 3,770,000 39,690,000 

        Библиотека        

    
155 

411  Плате, додаци и накнада за 

запослене 

11,100,000 10,000 11,110,000 
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156 

412  Социјални доприноси на терет 

послодавца   

2,000,000 5,000 2,005,000 

    157 413 Накнаде у натури  230,000   230,000 

    158 414 Социјална давања запосленима 10,000   10,000 

    
159 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

150,000   150,000 

    160 421 Стални трошкови 1,400,000 100,000 1,500,000 

    161 422 Трошкови путовања 200,000 50,000 250,000 

    162 423 Услуге по уговору 390,000 200,000 590,000 

    163 424 Специјализоване услуге 300,000 50,000 350,000 

    164 425 Текуће поправке и одржавање 350,000 50,000 400,000 

    165 426 Материјал 350,000 100,000 450,000 

    
166 

482 Порези, казне и таксе наметнуте 

с једног нивоа власти другом  

60,000 10,000 70,000 

    167 511 Зграде и грађевински објекти 200,000 10,000 210,000 

    168 512  Машине и опрема 370,000 50,000 420,000 

    169 515 Нематеријална имовина 850,000 250,000 1,100,000 

        Укупно Библиотека 17,960,000 885,000 18,845,000 

    
  

  Градско позориште «Театар 

91» Алексинац 

      

    
170 

411  Плате, додаци и накнада за 

запослене 

2,460,000 200,000 2,660,000 

    
171 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

440,000 50,000 490,000 

    172 413 Накнаде у натури 5,000   5,000 

    173 414 Социјална давања запосленима 50,000 10,000 60,000 

    174 415 Накнаде за запослене 120,000 10,000 130,000 

    
175 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

30,000   30,000 

    176 421 Стални трошкови 135,000 100,000 235,000 

    177 422 Трошкови путовања 110,000 100,000 210,000 

    178 423 Услуге по уговору 500,000 600,000 1,100,000 

    179 424 Специјализоване услуге 1,900,000 400,000 2,300,000 

    180 425 Текуће поправке и одржавање  100,000 100,000 200,000 

    181 426 Материјал 400,000 100,000 500,000 

    182 482 Порези,таксе и казне  10,000 5,000 15,000 

    183 512 Машине и опрема 100,000 60,000 160,000 

    184 515 Нематеријална имовина 5,000     

        Укупно «Театар 91» 6,365,000 1,735,000 8,100,000 

        Завичајни музеј Алексинац       

    
185 

411 Плате, додаци и накнаде за 

запослене 

2,630,000   2,630,000 

    
186 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

470,000   470,000 

    187 413 Накнаде у натури 250,000   250,000 
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    188 414 Социјална давања запосленима 10,000   10,000 

    189 415 Накнаде за запослене 140,000   140,000 

    
190 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

30,000   30,000 

    191 421 Стални трошкови 220,000   220,000 

    192 422 Трошкови путовања 60,000 10,000 70,000 

    193 423 Услуге по уговору 300,000 10,000 310,000 

    194 424 Специјализоване услуге 470,000   470,000 

    195 425 Текуће поправке и одржав. 400,000 10,000 410,000 

    196 426 Материјал 100,000   100,000 

    
197 

482 Порези, казне и таксе наметнуте 

са једног нивоа власти другом 

5,000   5,000 

    198 511 Зграде и грађевински објекти 1,145,000   1,145,000 

    199 512 Машине и опрема 100,000   100,000 

    200 515 Нематеријална имовина 250,000   250,000 

        Укупно Завичајни музеј: 6,580,000 30,000 6,610,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 820 

      

      01 Приходи из буџета 66,325,000   66,325,000 

      04 Сопствени приходи   5,920,000 5,920,000 

      13 Пренета средства 500,000 500,000 1,000,000 

        Укупно за функцију 820 66,825,000 6,420,000 73,245,000 

        Укупно за главу 2.5. 66,825,000 6,420,000 73,245,000 

2.6. 

 

    Друштвена брига о деци       

  911     Предшколско образовање        

        ДУ “ЛАНЕ”       

    
201 

411 Плате, додаци и накнаде за 

запослене  

69,970,000 16,970,000 86,940,000 

    
202 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца  

12,530,000 3,035,000 15,565,000 

    203 413 Накнаде у натури 2,200,000 300,000 2,500,000 

    204 414 Социјална давања запосленима 550,000 1,800,000 2,350,000 

    205 415 Накнаде за запослене 900,000 100,000 1,000,000 

    
206 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

650,000 100,000 750,000 

    207 421 Стални трошкови  8,120,000 2,050,000 10,170,000 

    208 422 Трошкови путовања 60,000 1,340,000 1,400,000 

    209 423 Услуге по уговору 1,250,000 9,650,000 10,900,000 

    210 424 Специјализоване услуге 800,000 450,000 1,250,000 

    211 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000 1,300,000 3,000,000 

    212 426 Материјал 10,400,000 10,200,000 20,600,000 

    
213 

482 Порези, казне и таксе наметнуте 

са једног нивоа власти другом 

  350,000 350,000 

    214 511 Зграде и грађ.објекти 17,595,000 1,400,000 18,995,000 

    215 512 Машине и опрема 1,700,000 4,000,000 5,700,000 
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     515 Нематеријална имовина     0 

  

 

    Укупно ДУ «ЛАНЕ» 128,425,000 53,045,000 181,470,000 

  911     ДУ “ЛИПОВАЦ”       

    
216 

411 Плате,  додаци  и  накнаде  за  

запослене 

5,600,000 910,000 6,510,000 

    
217 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

1,000,000 165,000 1,165,000 

    218 413 Накнаде у натури 190,000 95,000 285,000 

    219 414 Социјална давања запосленима 450,000 20,000 470,000 

    220 415 Накнаде за запослене 895,000 190,000 1,085,000 

    
221 

416 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

5,000 50,000 55,000 

    222 421 Стални трошкови 745,000 205,000 950,000 

    223 422 Трошкови путовања   110,000 110,000 

    224 423 Услуге по уговору 200,000 625,000 825,000 

    225 424 Специјализоване услуге 100,000 620,000 720,000 

    226 425 Текуће поправке и одржавање  300,000 340,000 640,000 

    227 426 Трошкови материјала 100,000 4,500,000 4,600,000 

    228 481 Дотације невладиним орган.   30,000 30,000 

    
229 

482 Порези, таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом 

  200,000 200,000 

    
230 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

  30,000 30,000 

    231 511 Зграде и грађевински објекти 800,000 170,000 970,000 

    232 512 Машине и опрема 1,700,000 310,000 2,010,000 

    233 515 Нематеријална имовина   10,000 10,000 

        Укупно ДУ «Липовац» 12,085,000 8,580,000 20,665,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 911 

      

      01 Приходи из буџета 132,810,000   132,810,000 

      04 Сопствени приходи   60,225,000 60,225,000 

      6 Средства донације 7,700,000   7,700,000 

      13 Пренета средства   1,400,000 1,400,000 

        Укупно за функцију 911 140,510,000 61,625,000 202,135,000 

        Укупно за главу 2.6. 140,510,000 61,625,000 202,135,000 

2.7.                    

 

  

  ПОЉОПРИВРЕДА, 

ШУМАРСТВО, ЛОВ И 

РИБОЛОВ 

      

  421     Пољопривреда       

    234 423 Услуге по уговору 250,000   250,000 

    235 424 Специјализоване услуге 3,450,000   3,450,000 

    
236 

451 Субвенције јавним нефинансиј. 

предузећимаи организацијама   

8,700,000   8,700,000 

    
237 

481 Дотације невладиним 

организацијама 

800,000   800,000 
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  Програм заштите,уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта 

      

    238 424 Специјализоване услуге 4,350,000   4,350,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 421 

      

      01 Приходи из буџета 14,550,000   14,550,000 

      13 Пренета средства 3,000,000   3,000,000 

        Укупно за функцију 421 17,550,000 0 17,550,000 

        Укупно за главу 2.7. 17,550,000 0 17,550,000 

2.8. 

 

    ЈАВНИ РЕД И МИР       

  320     Противпожарна заштита       

    
239 

481 Дотације невладиним 

организацијама  

200,000   200,000 

    
  

  Извори финансирања за 

функцију 320 

      

      01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

        Укупно за функцију 320 200,000 0 200,000 

  

 

    Укупно за главу 2.8. 200,000 0 200,000 

        Укупно за раздео 2: 1,189,160,000 68,045,000 1,257,205,000 

    
  

  УКУПНО ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА   

      

      01 Приходи из буџета: 1,111,200,000   1,111,200,000 

      04 Сопствени приходи   66,145,000 66,145,000 

      6 Средства донације 7,700,000   7,700,000 

      7 Приходи од Републике 2,000,000   2,000,000 

      13 Пренета средства 95,180,000 1,900,000 97,080,000 

        УКУПНО БУЏЕТ 1,216,080,000 68,045,000 1,284,125,000 

 

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ 

 

Ред.бр. Директни и индиректни корисници 

средстава буџета  

Број запослених на 

неодређено време 

Број запослених 

на одређено 

време 

Укупан број 

запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 

1. Органи и организације  142 6 148 

1а Изабрана лица 5 - 5 

1б Постављена лица и запослени 2 - 2 

2. Установе које се финансирају из буџета 

(осим предшколских установа) 

67 1 68 

3. Привредна друштва и остали облици 

организовања чији је једини оснивач 

локална власт (индиректни корисници) 

20 - 20 

4. Укупно за све кориснике буџета на које се 

односи Закон о одређивању максималног 

броја запослених у локалној 

администрацији (1+2+3) 

236 7 243 
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5. Предшколске установе 143 8 151 

6. Укупно за све кориснике буџетских 

средстава (4+5) 

379 15 394 

 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ 

 

Ред.бр.  

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 

локалне власти 

Маса средстава за плате 

планирана за  2013.годину 

Маса средстава за плате планирана за 

2014. годину 

Буџетска 

средства 

Остали 

извори 

Буџетска 

средства 

Остали извори 

1 2 3 4 5 6 

1. Органи и организације локалне 

власти 

132.280.000  133.925.000  

2. Установе културе 31.815.000 579.600 34.500.000 1.115.000 

3. Остале установе из области 

јавних служби  

        

16.255.000        

  

15.700.000 

 

   1.075.000 

4. Месне заједнице  710.000                       1.325.000  

5. Дирекције основане од стране 

локалне власти  

20.000.000  19.500.000  

6. Предшколске установе 80.753.000 19.928.000 82.500.000 20.005.000 

7. Јавна предузећа основана од 

стране локалне власти који се 

финансирају изјавних прихода 

чија је намена утврђена законом 

    

8. Остали индиректни корисници 

буџета 

    

 Укупно за све кориснике 

буџетских средстава 

281.813.000 20.507.600 287.450.000 22.195.000 

 

 

Члан 12. 

 

Планирани издаци за капиталне пројекте буџетских корисника и школа исказани су у следећим 

табелама. 
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Прио- 

ритет 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финанси 

рања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финанси 

рања 

пројекта 

Укупна вредност 

пројекта 

Реализовано до 

2012. године 

Обезбеђено у 

буџету 2013.  

Процена 

извршења до 

краја 2013. 

2014. 2015. 2016. Након 2016. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Изградња секундарне водоводне 

за насеље Витковац, деоница од 

Доњег Љубеша до Витковца 

2014. 2016. 55,000,000.00 

 

 

 

/ 

/ / 

18,000,000.00 20000000 12000000 / 

2 Изградња секундарне водоводне 

мреже за насеље Мозгово 2014. 2016. 35,000,000.00 / 
/ / 

17000000 10000000 8000000 / 

3 Изградња водоводне мреже за 

водоснабдевање насеља 

Дражевац, Велики Дреновац, 

Дашницу, Грејач 2014. наком2016. 70,000,000.00 / 

/ / 

1.500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 18500000 

4 Изгеадња примарног колектора за 

Ново насеље 2014. након2016. 30,000,000.00 64,000.00 / / /  15,000,000.00 15000000 

5 Изградња примарног колектора за 

Краљево 2014. након2016. 70,000,000.00 / / / 300000 20,000,000.00 30,000,000.00 19,700,000.00 

6 Изградња сабирног колектора за 

Алексиначки Рудник 2015. након2016. 20,000,000.00 16,000.00 / / / 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

7 Изградња инфраструктуре и 

тротоара улице Леле Поповић 2015. након2016. 70,000,000.00 370,600.00 / / / 10,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 

8 Наставак санације локалног пута 

Житковац-Витковац 2015. након2016. 210,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00  30,000,000.00 30,000,000.00 70000000 

9 Санација локалног пута Трњане-

Јаковље 2015. након2016. 150,000,000.00 1,320,892.00 / / / 30000000 30,000,000.00 90,000,000.00 

10 Наставак санације локалног пута 

Дражевац-Рсовац са одвојком за 

Преконози 2015. након2016. 150,000,000.00 50000000 / / / 

/ 

20,000,000.00 80,000,000.00 

11 Санација локалног пута Тешица-

Велики Дреновац 2015. након2016. 150,000,000.00 / 
/ / 

/ 20,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 

12 Уређење пешачке зоне у улици 

Књаза Милоша 
2015. након2016. 160,000,000.00 391,913.00 / / / 10,000,000.00 10,000,000.00 140,000,000.00 

13 Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода 2015. 

2016. и 

након 100,000,000.00 / / / / 10,000,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 
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СДК     

  

ПРЕДЛОГ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ  

2014 -2016 

            

            Табела 3а 

          

Укупно сви пројекти : 

59,234,000 167,355,138 377,500,000.00 394,000,000.00 373,800,000.00 

Ред. 

Број 
Назив капиталног пројекта 

Конто 3 

ниво 
Опис конта Извор Опис извора Буџет 2013. 2014. 2015. 2016. Након 2016. 

0 1 2 2а 3 3а 4 5 6 7 8 

1 
Изградња секундарне водоводне 

мреже за насеље Витковац, 

деоница од Доњег Љубеша до 

Витковца 

511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / 10,000,000.00 / / / 

2 

Изградња секундарне водоводне 

мреже за насеље Мозгово 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / 10,000,000.00 / / / 

3 

Изградња секундарне водоводне 

мреже за водоснабдевање 

насеља Дражевац, Велики 

Дреновац, Дашницу, Грејач 

511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / 500,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 / 

4 

Изгеадња примарног колектора 

за Ново насеље 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 1,000,000.00 15,000,000.00 14000000 
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5 

Изградња примарног колектора 

за Краљево 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / 300,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 19,700,000.00 

6 

Изградња сабирног колектора за 

Алексиначки Рудник 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

7 

Изградња инфраструктуре и 

тротоара улице Леле Поповић 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 10,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 

8 

Наставак санације локалног 

пута Житковац-Витковац 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет 50,000,000.00 / 30,000,000.00 30,000,000.00 70000000 

9 

Санација локалног пута Трњане-

Јаковље 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 30,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00 

10 

Наставак санације локалног 

пута Дражевац-Рсовац са 

одвојком за Преконози 

511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / / 20,000,000.00 80,000,000.00 

11 

Санација локалног пута 

Тешица-Велики Дреновац 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 20,000,000.00 20,000,000.00 110,000,000.00 
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12 

Уређење пешачке зоне у улици 

Књаза Милоша 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 10,000,000.00 10,000,000.00 140,000,000.00 

13 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

0 1 буџет / / 10,000,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 

14 

Реконструкција мокрог чвора у 

згради Општинске управе 
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

1 3 буџет / 3.200,000.00 / / / 

 

15 Реконструкција објекта 

Д.У.“Лане“ у Мишићевој улици  
511 

зграде и 

грађевински 

објекти 

01 

06 

04 

буџет 

донација 

сопствени приходи 

/ 

/ 

/ 

10.095.000,00 

7.500.000,00 

1.400.000,00 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

17 

Реконструкција грејања у ОШ 

"Вожд Карађорђе" 
463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

13 буџет / 6.600,000.00 / / / 

18 

Доградња школског објекта 

О.Ш. "Смех и Суза" 
463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

0 1 буџет / 5.400.000.00 / / / 

19 

Изградња мокрих чворова по 

сеоским О.Ш. 
463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

0 1 буџет / 2,600,000.00 / / / 

 

 

 

20 

- Реконструкција мокрих 

чворова "Алексиначка 

Гимназија" 

 

463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

0 1 буџет / 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

    

/ / / 
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21 Реконструкција објекта 

истуреног одељења ОШ“Стојан 

Живковиђ-Столе“ у Гредетину 

463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

01 будџет / 

 

 

8.000.000,00 / / / 

 

22 -Реконструкција косог крова по 

етапама у техничкој школи 

„Прота Стеван Димитријевић“ 

463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

01 буџет / 

 

 

5.200,000,00 / / / 

 

 

23 

-Замена столарије на објекту 

матичне школе “Вожд 

Карађорђе“ 

463 

Донације и 

трансфери 

другом нивоу 

власти 

01 буџет 

/ 2.300.000,00 / / / 
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Члан 13. 

За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине. 

Наредбодавац за извшење буџета је председник општине. 

 

Члан 14. 

 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (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.За законито и 

наменско коришћење средстава за раздео 1. и расходе Оштинске управе, на функцији 130 у раздео 2. , одговоран је 

начелник општинске управе.  

Члан 15. 

 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише 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 16. 

 

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник 

општине. Финансијска служба директног корисника уз сагласност одељења за финансије може извршити повећање 

или смањивање апропријације у висини до 5% одобрених средстава за одређеног буџетског корисника, односсно до 

10% вредности апропријације унутар програма који се финансира из буџета. 

 

Члан 17. 

 

 Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и упрваљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник општине да, у складу  са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев Министарству финансија за одобрење фискланог дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је 

резултат реализације јавних инвестиција. 

Члан 18. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника јавних средстава који су укључени у 

консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 19. 

 

 Обавезе које преузимају директни и индирекни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за намену овом Одлуком одобрена и пренета.  

 Изузетно корисници из става 1. Овог члана, 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 ограна надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа а највише до износа исказаних у 

плану капиталних издатака из члана 12. ове одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза 

по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

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.Корисник буџетских средстава, 

који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
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врши из прихода из тих других извора.Обавезе преузете у 2013. години у складу са одобреним апропријацијама у 

2013. години, а неизвршене у току 2013. године, преносе се у 2014. 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. 

 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано.Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених 

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

 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Набавком мале 

вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се  набавка истоврсних добара, услуга или радова  

чија је укупна процењена  вредност на годишњем нивоу између 400.000-3.000.000 динара. 

 

Члан 23. 

 

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.Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од 

износа исказаног у члану 4. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су 

та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне 

приходе,утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет 

средстава буџета. 

Члан 24. 

 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака 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 документацију за плаћање (копије). 

Члан 25. 

 У буџетској 2014.години неће се вршити обрачуна 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 које су то право стекли у 2014.години. 

 

Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују раход амортизације и употребе средстава за 

рад. 

 

Члан 27. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета,  општина се  може  задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном 

дугу(„Службени гласник РС“, број 78/11). 
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Члан 28. 

 

Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених буџетом, у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу, доноси надлежни орган. 

Члан 29. 

 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра  2013. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком 

о буџету општине Алексинац за 2013. годину. 

Члан 30. 

 

Изузетно, у случају да се буџету општине Алексинац из другог буџета (Републике, Покрајине, 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, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 

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

 

Члан 31. 

 

 

 Овлашћује се Одсек за  буџет и трезор Одељења за финансије да врши усклађивања исказаних примања и 

издатака са важећом буџетском класификацијом.  

 

Члан 32. 

 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу општине Алексинац”. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном  листу општине Алексинац», а 

примењиваће се од 01. јануара 2014. године. 

 

Број:  011-160 

У Алексинцу, 17.12.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

         

На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број  62/06)  и члана 

52. тачка 14. Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 7/2013-пречишћени текст), 

Скупштина општине Алексинац, на седници од 17.12.2013. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

  

                            У Одлуци о локалним комуналним  таксама („Службени лист општине Алексинац”, број: 22/2012 и 12/2013),  у 

делу „ТАКСЕНА ТАРИФА“, тарифни број 4. мења се и гласи: 

 „За коришћење простора на јавним површинама, односно испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се 

такса по започетом метру квадратном 
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а) за тезге, столове, сталке или излагање робе на други начин (постављање на тротоару) дневно  

 I зона ............. 35,00 динара   

 II зона ............ 30,00 динара   

 III зона ........... 25,00 динара   

 IV зона ..........  18,00 динара   

 V зона ...........  17,00 динара   

 VI зона .......... 16,00 динара   

 VII зона ......... 15,00 динара   

 

б) за постављање уређаја за обављање делатности (замрзивачи, апарати за хлађење и апарати за продају сладоледа), и 

за уређаје за печење кокица, семенки, кестења и слично плаћа се по уређају месечно: 

  

I зона ............. 1.500,00 динара   

 II зона ............ 1.300,00 динара   

 III зона ........... 1.100,00 динара   

 IV зона ..........  1.000,00 динара   

 V зона ..............  800,00 динара   

 VI зона ............. 500,00 динара   

 VII зона ............ 300,00 динара   

 

в) за коришћење простора за постављање тезги за продају плаћа се дневно по започетом метру дужном: 

 - у данима вашара и других локалних манифестација –......... 750,00 динара 

 - у данима новогодишњих (од 14. до 31. децембра) и осмомартовских празника (од 01. до 08. марта)  

...............................................................................300,00 динара 

 

г) за привремено пружање угоститељских услуга плаћа се дневно по започетом метру квадратном 

 

 - у данима вашара и других локалних манифестација .......1.200,00 динара 

 - у данима новогодишњих (од 14. до 31. децембра) и осмомартовских празника (од 01. до 08. марта)  

...........................................................................800,00 динара 

. 

 

 

д) за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, 

луна паркови и друге забавне приредбе и представе) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз 

накнаду плаћа се дневно по метру квадратном  

  

I зона ............. 40,00 динара   

 II зона ............ 38,00 динара   

 III зона ........... 36,00 динара   

 IV зона ..........  34,00 динара   

 V зона ...........  25,00 динара   

 VI зона ........... 23,00 динара   

 VII зона ......... 20,00 динара   

 

ђ) за држање ради изнајмљивања уређаја за вожњу деце и других уређаја за забаву плаћа се по уређају дневно 

 

I зона ............. 100,00 динара   

 II зона ............ 90,00 динара   

 III зона ........... 80,00 динара   

 IV зона ..........  80,00 динара   

 V зона ...........  60,00 динара   
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 VI зона .......... .60,00 динара   

 VII зона ......... 50,00 динара   

 

Уређаји се могу држати у времену од 8 до 22 часа.  

 

е) за постављање аутомата за забаву деце уз накнаду који су фиксирани односно статични, плаћа се по уређају  

месечно 

 

I зона ............... 1.000,00 динара   

 II зона .............. 1.000,00 динара   

 III зона .............    900,00 динара   

 IV зона ............     900,00 динара   

 V зона ............... . 800,00 динара   

 VI зона .............. .500,00 динара   

 VII зона ............. .300,00 динара   

 

 За постављање аутомата и уређаја за вожњу за забаву деце без накнаде не плаћа се комунална такса. 

 

ж) за опремање јавне површине од стране привредних субјеката (привредна друштва и предузетници) који обављају 

угоститељску делатност и постављање столова и столица на јавној површини, са надстрешницом (сунцобрани, тенде 

и слично) и без надстрешнице плаћа се месечно за започети метар квадратни 

 

I зона ............. 472,50 динара   

 II зона ............ 360,00 динара   

 III зона ........... 360,00 динара   

 IV зона ..........  225,00 динара   

 V зона ............. 225,00 динара   

 VI зона ........... 225,00 динара   

 VII зона ...........225,00 динара   

 

з) за коришћење такси стајалишта на јавној површини плаћа се такса у износу од 9.500,00 динара за календарску 

годину  

Обвезник таксе из овог Тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице које врши заузимање 

јавне површине у пословне сврхе, на основу издатог одобрења Одељења за привреду . 

Одељење за привреду не може издати одобрење за коришћење јавне површине док обвезник претходно не 

уплати таксу из овог тарифног броја, која је доспела за плаћање до дана подношења захтева. 

 Одељење за привреду дужно је да примерак одобрења, без одлагања, достави Одељењу надлежном за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода ради утврђивања, наплате и контроле таксе. 

 Одељење надлежно за послове инспекције донеће решење о уклањању сваког апарата или другог предмета 

који је постављен на јавној површини, о трошку обвезника, ако утврди да обвезник нема одобрење надлежног 

Одељења. 

 За коришћење јавне површине за које је овим Тарифним бројем утврђено плаћање у месечном износу 

решењем надлежног Одељења може се одобрити коришћење у трајању од најмање месец дана. 

 Контролу пријављивања таксене обавезе из овог Тарифног броја врши Одељење за инспекцијске послове у 

сарадњи са Одељењем за привреду и Одељењем надлежном за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 Такса из овог Тарифног броја уплаћује се на рачун 840-741531843-77 са позивом на број назначеним у 

решењу надлежног Одељења. 

 

Члан 2. 

 

 „У делу „ТАКСЕНА ТАРИФА„ тарифни број 5. мења се и гласи: 
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„За држање средстава за игре ( ПС, нинтендо, игре на рачунарима  и сличне апарати)    ( у даљем тексту: 

апарати) плаћа се такса по једном апарату у месечном износу   

  

I зона ............. 500,00 динара  

 II зона ............ 400,00 динара 

 III зона ........... 300,00 динара 

 IV зона ..........  200,00 динара 

 V зона ............. 200,00 динара 

 VI зона ........... 200,00 динара 

 VII зона ...........200,00 динара 

 

 Обвезник таксе из овог Тарифног броја је корисник простора, правно лице, предузетник или физичко лице 

које држи апарате за игру односно забаву у пословном простору или ван пословног простора, на основу посебног 

одобрења надлежног Одељења за привреду . 

Одељење за привреду дужно је да, без одлагања, достави решење Одељењу надлежном за утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода. 

Решењем надлежног Одељења може се одобрити држање средстава за игру у трајању од најмање месец дана. 

Одељење надлежно за послове инспекције спроводи редовну контролу  издатих одобрења најмање једном 

месечно и записник о утврђеном броју апарата, без одлагања, доставља Одељењу надлежном за утврђивање, наплату 

и контролу јавних прихода.  

 Такса се плаћа на основу решења надлежног Одељења у корист рачуна 840-714572843-29 са позивом на број 

садржаним у решењу надлежног Одељења. 

 

Члан 3.  

 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу  општине Алексинац”, а 

примењује се од 01.01.2014.године.                      

 

Број: 011-161 

У Алексинцу, 17.12.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), 

члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09) и члана 52. став 1. тачка 3. 

Статута општине Алексинац ("Службени лист општине Алексинац", број 7/2013), Скупштина општине Алексинац на 

седници одржаној данa 17.12.2013. године, донела је, 

 

 

О Д Л У К У 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 

            У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Алексинац ("Службени 

лист општине Алексинац", број 4/10, 1/11 и 10/11) члан 4. Одлуке мења се и гласи: 

 „Висина накнаде за обвезнике из члана 3. ове Одлуке утврђује се месечно, по метру квадратном корисне 

површине стамбеног, пословног простора односно земљишта за обављање делатности привредних субјеката и то: 

 1. за стамбени простор у објектима колективног становања: 
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- за површину до 50 м2  у износу од  0,70 динара  

- за површину преко 50 у износу од  0,60 динара 

2. за стамбени простор у индивидуалним стамбеним објектима: 

- за површину до 60 м2 у износу од  0,70 динара 

- за површину од 60 м2 до 120 м2 у износу од  0,60 динара 

- за површину преко 120 м2  у износу од 0,50 динара. 

3. за пословни простор: 

- за површину до 200 м2  у износу од 2,00 динара 

- за површину од 200 м2  до 400 м2  у износу од 1,40 динара 

- за површину од 400 м2  до 600 м2  у износу од 1,20 динара 

- за површину од 600 м2  до 1.000 м2  у износу од 1,00 динар        

- за површину преко 1.000 м2  у износу од  0,60 динара. 

4 .за земљиште за обављање редовне делатности привредних субјеката:        

- за површину до 1.000 м2  у износу од 0,50 динара 

- за површину од 1.000 м2  до 10.000 м2  у износу од 0,30 динара 

- за површину преко 10.000 м2  у износу од 0,10 динара. 

 

             Под стамбеним простором, у смислу ове одлуке, сматра се простор у стану у објектима колективног 

становања односно у кући намењен и подобан за становање. 

             Под пословним простором, у смислу ове одлуке, сматра се површина просторау коме се обавља пословна 

делатност. 

             Под земљиштем за обављање редовне делатности привредних субјеката, у смислу ове одлуке, сматра се 

земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се  не 

налази пословна зграда или пословна просторија, а које представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

             Накнада за коришћење земљишта не плаћа се за површину земљишта на којој се налази непокретност као и за 

коришћење пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта. 

              Власник непокретности дужан је да достави Одељењу надлежном за утврђивање наплату и контролу јавних 

прихода уговор о закупу непокретности, односно да достави податке Одељење о закупцу и периоду трајања закупа.  

Члан 2. 

 

                Члан 8. Одлуке брише се. 

 

Члан 3. 

 

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

почиње да се примењује од 01. Јануара 2014. године. 

 

 

Број: 011-162 

У Алексинцу, 17.12.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 

7/2013-пречишћени текст), Скупштина општине Алексинац на седници одржаној 17.12.2013.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ 
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I 

 

 У Одлуци о оснивању Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју („Службени лист општине 

Алексинац“, број 3/2013), члан 4 мења се и гласи:“За рад Дневног боравака у буџету општине Алексинац за 

2014.годину, опредељена су новчана средства  у износу од 4.605.000,00 динара.“ 

 

 

II 

 

Члан 5. мења се и гласи: 

“Дневни боравак ће радити до од 01.01.2014.- 31.12.2014.године, након чега ће општина Алексинац одлучити 

о потреби за даљим пружањем услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.“ 

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.  

 

I Број: 011-163 

У Алексинцу, 17.12.2013.године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

 

На основу члана 134. и 135. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број  107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 ) и члана 52. тачка 10.Статута општине Алексинац ( ''Службени лист 

општине Алексинац'' број 7/2013-пречишћен текст) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

17.12.2013.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I 

 

Разрешава се Др Маша Милчић из Алексинца са места вршиоца дужности директора Дома здравља у 

Алексинцу.  

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  

 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 
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IV 

 

Решење доставити: Именованој, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

 

I Број: 020-144 

У Алексинцу, Дана: 17.12.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

 

На основу члана 134. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник РС'' број 107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 ) и члана 52. тачка 10.Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“ број 7/2013-пречишћен текст) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

17.12.2013.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I 

 

Именује се Др Драган Стаменковић из Алексинца за вршиоца дужности директора Дома здравља у 

Алексинцу.  

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III  

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

IV  

 

Решење доставити: Именованом, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац. 

 

I Број:020-145 

У Алексинцу, 17.12.2013. године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013) и члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“,број 7/2013-пречишћен текст) Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

17.12.2013.године, донела је 

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВA УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

 

 

I 

 

  У  Управни одбор  Дома здравља Алексинац именују се: 

  

  за председника: 

- Драган Микић из Алексинца, представник локалне самоуправе;  

за заменика председника: 

- Радмила Петровић из Алексинца, представник локалне самоуправе;  

за чланове: 

- Зоран Јовић из с.Лознац, представник локалне самоуправе; 

- Др Маша Милчић из Алексинца, представник Здравствене установе; 

- Др Милена Пешић из Алексинца, представник Здравствене установе. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Алексинац“.  

 

 

III 

 

  Даном доношења овог Решења престаје мандат члановима привременог Управног одбора Дома 

здравља, именованим Решењем Скупштине општине Алексинац број 020-81 од 19.09.2013.године. 

 

IV 

 

  Решење доставити: именованима, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац.  

 

I Број: 020-146 

У Алексинцу, 17.12.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013)  и члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист 

општине Алексинац“, број 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Алексинац, на седници одржаној дана 

17.12.2013.године, донела је 
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Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

 

I 

 

  У Надзорни одбор Дома здравља Алексинац именују се: 

  

  за председника:  

- Тања Марковић из Алексинца, представник локалне самоуправе;  

за чланове: 

- Варвара Радивојевић из Алексинца, представник локалне самоуправе; 

- Маја Николић Срејић из Суботинца, представник Здравствене установе. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

III 

 

  Даном доношења овог Решења престаје мандат члановима привременог Надзорног одбора Дома 

здравља, именованим Решењем Скупштине општине Алексинац број 020-82 од 19.09.2013.године. 

 

IV 

 

  Решење доставити: именованима, Дому здравља Алексинац и Архиви општине Алексинац.  

  

 

I Број: 020-147 

У Алексинцу, 17.12.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

На основу члана 12. и 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 

119/2012), члана 52. тачка 10. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 8/08 и 7/13) и 

члана 38. Оснивачког акта Јавног новинско-издавачког, радио дифузног и ТВ предузећа „Реч радника“ Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 3/2013) Скупштина општине Алексинац, на седници од  17.12.2013. 

године, донела је  

 

    

Р  Е  Ш Е  Њ  Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ НОВИНСКО - 

ИЗДАВАЧКОГ, РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ  ПРЕДУЗЕЋА  

„РЕЧ РАДНИКА“  

 

I 

 

  Разрешава се Драган Милојевић, дипл. правник, из Бовна, председник Надзорног одбора Јавног 

новинско-издавачког, радио дифузног и ТВ предузећа „Реч радника“ у Алексинцу, представник локалне самоуправе. 
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II 

 

  Именује се Милан Матејић из Грејача, дипл. правник, за председника Надзорног одбора Јавног 

новинско-издавачког, радио дифузног и ТВ предузећа „Реч радника“ у Алексинцу, као представник локалне 

самоуправе. 

 

III 

 

Ово решење објавиће се у „Службеном  листу општине Алексинац". 

 

IV 

 

            Решење доставити: именованима, ЈНИРТВП  „Реч радника“  и Архиви општине Алексинац.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Драган Милојевић, дипл. правник, из Бовна, дана 06.12.2013.године Скупштини општине Алексинац 

поднео је Оставку на место председника Надзорног одбора ЈНИРТВП „Реч радника“, број 02-179. У Оставци се 

наводи да је именовани дана 29.11.2013.године, Решењем број 011-145 постављен на место секретара Скупштине 

општине Алексинац, а због основане сумње да постоји сукоб интереса ових функција, у складу са чланом 28. Закона о 

Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, број 97/08, 53/10, 66/11- Одлука УС и 

67/13-Одлука УС) поднета је Оставка. 

 

I Број: 020-148 

У Алексинцу,17.12.2013. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

Председник                                                                                                                  

Грујица Вељковић, с.р. 

________________________  

 

 

 На основу члана 3а. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист општине 

Алексинац”, број 7/06, 7/07, 15/08, 10/09, 1/10, 7/11, 10/11 и 22/12) и члана 72. тачка 2. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац”, број 7/2013), општинско Веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 

10.12.2013. године,  доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСКЛАЂЕНИМ ДИНАРСКИМ ИЗНОСИМА 

из Тарифе општинских административних такси 

 

 

1. Динарски износи општинских административних такси прописаних Одлуком  о општинским 

административним таксама у делу Тарифа општинских административних такси, која је саставни део Одлуке о 

општинским административним таксама („Службени лист општине Алексинац”, број 7/06, 7/07, 15/08, 10/09, 1/10, 

7/11, 10/11 и 22/12), усклађује се са планираном годишњом стопом инфлације за 2014. годину, из фискалне стратегије 

за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, коју је усвојила Влада Републике Србије („Службени гласник  

РС”, број 97/2013), тако да гласе: 
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ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 

За захтев или други поднесак за списе и радње за послове по прописима које обављају органи Општине као изворне 

послове ..................................................................................    84,00 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

 Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже поступање 

по раније поднетом захтеву. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

За жалбе против решења која доносе органи општине у Општинској 

управи........................................................................................................................... 338,00 динара.  

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

 

За решења која доносе органи општине у Општинској управи у обављању изворних послова 

........................................................................................................................................ 338,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

 

За издавање дозволе за рад угоститељских објеката дуже од прописаног радног времена у случајевима прописаним  

Одлуком о радном времену за свако продужење: 

- за приређивање матурских вечери ученика .........................................................3.735,00 динара 

- за приређивање свадбених весеља и испраћај у војску .......................................5.592,00 динара 

- за приређивање осталих видова забава и за рад нићних барова ......................42.358,00 динара. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

 

За издавање локацијске дозволе за: 

- индивидуалне стамбене објекте ............................................................................... 654,00 динара 

- колективне стамбене објекте ................................................................................. 3.714,00 динара 

- пословне објекте ....................................................................................................  3.714,00 динара   

- пословно производне објекте...............................................................................   1.857,00 динара  

- стамбено пословне објекте ...................................................................................  1. 857,00 динара 

- монтажне објекте.....................................................................................................1. 857,00 динара. 

- економске објекте .................................................................................................. 1. 857,00 динара. 

За издавање локацијске дозволе за објекте инфрастуктуре (водовод, канализација, електрификација, топловод, 

телекомуникације, гасификације, путеви, улице и сл.) 

- до 100 дужних метара .......................................................................................11.478,00 динара 

- од 100 до 500 дужних метара ...........................................................................22.967,00 динара 

- од 500 до 1000 дужних метара ........................................................................ 34.446,00 динара 

- преко 1000 дужних метара .............................................................................. 63.785,00 динара 

 

НАПОМЕНА: 

 Таксу по овом тарифном броју не плаћају предузећа и установе чији је оснивач скупштина општине 

Алексинац. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

 

За издавање информације о локацији: 

- за једну парцелу...........................................................................................................285,00 динара 

- за сваку следећу парцелу............................................................................................ 106,00 динара.    
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ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

 

-За издавање потврде на урбанистички пројекат ..................................................... 939,00 динара 

-За издавање потврде на пројекат за парцелацију и препарцелацију 

............................................................................................................................. ............654,00 динара 

- За издавање потврде о извршеној исправци граница .............................................570,00 динара. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

 

За захтев за формирање Комисије за технички преглед објекта (употребна дозвола) 

- за стамбене објекте ...............................................................................................   897,00 динара 

- за стамбено-пословне објекте ............................................................................  3.830,00 динара 

- за пословне објекте до 500м2 ............................................................................   6.383,00 динара 

- за пословне објекте преко 500м2 .....................................................................  12.755,00 динара 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9. 

 

За пријаву радова на објекту за који се не издаје одобрење за градњу: 

- за адаптацију .............................................................................................................. 633,00 динара 

-  за инвестиционо одржавање објеката ..................................................................... 633,00 динара 

- За изградњу помоћног објекта .................................................................................  633,00 динара 

-  

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10. 

 

За издавање потврде за пријаву почетка извођења радова ....................................... 897,00 динара 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 11. 

 

За издавање потврде о пријави објекта за легализацију ...........................................  528,00 динара 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 12. 

 

За издавање уверења о старости објекта и о посебном делу објекта ........................ 739,00 динара 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 13. 

 

За легализацију бесправно изграђених објеката: 

- за стамбене објекте .................................................................................................... 633,00 динара 

- за пословне објекте ................................................................................................. 1.277,00 динара 

- за стамбено-пословне објекте .................................................................................   897,00 динара 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 14. 

 

За издавање решења о утврђивању испуњености услова у пословним просторијама правних лица и приватних 

предузетника од стране инспекције за заштиту животне средине 

................................................................................................................... ...................3.714,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 15. 

 

За излазак Комисије Фонда за развој пољопривреде општине Алексинац на терен ради утврђивања услова за 

одобравање кредита или утврђивање других чињеница.....1.013,00 динара. 
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TАРИФНИ БРОЈ 16. 

 

 За утврђивање испуњености услова за такси возило ..........................................  1.393,00 динара 

 За одређивање евиденционог броја такси-возила, издавање такси легитимације возила и такси легитимације такси 

возача: 

- за одређивање евиденционог броја такси-возила .............................................  928,00 динара 

- за издавање такси легитимације возила  ...........................................................   696,00 динара 

- за издавање такси легитимације такси возача  .................................................   696,00 динара 

За одобрење за обављање такси-делатности  .........................................................1.393,00 динара. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 17. 

 

За доношење решења о  утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле 

.......................................................................................................1.277,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 18. 

 

За доношење решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

............................................................................................................................................1.277,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 19. 

 

За доношење решења о  поништају правоснажног решења о изузимању градског грађевинског зем љишта из поседа 

.......................................................................................................1.277,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 20. 

 

За доношење решења о конверзији права коришћења на грађевинском земљишту у државној својини, у право својине 

уз накнаду .............................................................................1.277,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 21. 

 

За доношење решења о измени или поништају решења о експропријацији..........928,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 22. 

 

За издавање тапије.......................................................................................................1.688,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 23. 

 

За издавање уверења или потврда по прописима који регулишу изворне послове Општине 

- на основу члана 161. ЗУП-а....................................................................................264,00 динара 

- на основу члана 162. ЗУП-а................................................................................... 380,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 24. 

 

За закључење брака ван радног времена, суботом, недељом и у дане државних 

празника...........................................................................................................................1.350,00 динара. 

За закључење брака ван простора Општинске управе, по посебном решењу начелника Општинске 

управе.................................................................................................................. ............13.399,00 динара. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 25. 

 

За опомену за плаћање таксе по предметима у којима органи Општине и Општинске управе врше изворне 

послове...................................................................................................................190,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 26. 

 

За исправку у матичним књигама настале грешком подносиоца пријаве.................... 190,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 27. 

 

- За вршење преписа службених аката или докумената који се налазе код органа Општинске управе по 

полутабаку.....................................................................................................222,00 динра. 

- За издавање фотокопије списа и предмета из архиве Општине по полутабаку 

оригинала.................................................................................................................... ...179,00 динара. 

- За издавање дупликата радне књижице (на основу изјаве странке)........................158,00 динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 28. 

 

За поступак спровођења процене утицаја пројекта на животну средину...........781,00 динара. 

 

 

2. Усклађени динарски износи општинских административних такси из тачке 1. објавиће се у „Службеном листу 

општине Алексинац“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 

Број: 011-155 

У Алексинцу, Дана 10.12.2013. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                            Председник                                                                                                          

Ненад Станковић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/804-

711, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.
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ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 


