ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ прве изменe и допунe Одлуке о буџету општине Алибунар за
2019. годину, садржан је у одредбама:
1) чланова 43. и 47. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" , бр, 54/2009,
73/2010,101/2010 , 101/2011 ,93/12,62/13 и 63/13 исправка,108/2013, 142/2014,
68/2015, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
2) члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014, 101/2016 и 47/2018 )
3) члана 15. тачка 4 и члан 40.тачка 2 Статута општине Алибунар („Сл. лист
општине Алибунар“, број 12/2008 , 13/2009 , 13/2011,15/2014, 3/2015 и 7/2019 )
Законом о буџетском систему, прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти. Истим Законом дата је могућност
да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку
за доношење буџета.
Законом о локалној самоуправи, скупштина општине у складу са Законом,
доноси буџет и завршни рачун.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Један од основних разлога за прву измену и допуну Одлуке о буџету Општине
Алибунар за 2019 годину је потписивање Уговора и добијање средстава са других
нивоа власти у периоду до 18.06.2019.године.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ЗА 2019
ГОДИНУ – ИЗВОР ФИНАНИСРАЊА 07
ред
брј

1

2

Ек.
клас.

позиција
у
буџету

472

144

472

1474.108.020,37

463

-500.000,00

3

472

129

4

511

113

Средства додељена од

Покр.секрет.за високо
образ. И
науч.истраж.делатност,
Уговор број: 142-451888/2019 од
02.04.2019.
Република Србија,
Мин.за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања. Уговор број:
401-0100423/124/2019-09 од
26.03.2019.године
Покр.секрет.за
образовање, прописе,
управу и нац мањиненац.заједнице по
уговору број 128-451517/2019-01/2-2 од
17.05.2019.године
Покр.секрет.за
пољопривр.водоприв
и шумарство. Број
уговора:104-4011285/2019 од
26.04.2018.године

Намена додељених
средстава

износ/
распоређено/
одлуком

треба
распоредити
ребалансом

укупно
за
расподелу

Регресирање
студентског превоза

92,000.00

-73,350.00

18.650.00

Наменски трансфери у
социјалној заштити

5,300,000.00

-691,979.63

4.608.020,37

3,000,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

Регресирање трошкова
превоза ученика
средњих школа у АП
Војводини
Наставак радова на
изградњи
канализационе
инсталације отпадних
вода у насељу Алибунар
блок 2, фаза 1а

1,351,191.00

1,351,191.00

5

511

136

6

511

139

7

515

177

8

411

196

9

512

95/1

10

426

105/1

11

424

112/1

Буџет РС на основу
Уговора о правима и
обавезама
канцеларије за
управљање јавним
улагањима и општине
у реализацији пројекта
санације по уговору
број 351-01-217/201601
Управа за капитална
улагања АПВ. Уговор
број: 136-031-18/201802/3 од
17.01.2018.године
Планирана средства од
стране Општинске
библиотеке ''Вук
караџић'' на основу
добијених средстава
из претходних година
од стране АПВ
Средства додељена од
стране РС
Министарства
просвете, науке и
технослошког развоја
број 403-36/19-04 од
25.02.2019.године.
Споразум о
коришћењу
трансферниох
средстава из Буџета РС
за 2019.годину за
припремни
предшколски програм.
РС Министарство
државне управе и
локалне самоуправе.
Уговор број: 401-00163/30/2019-24 од
19.04.2019.године
пројекту
''Реконструкција
водозахвата
постројења за
кондиционирање воде
до квалитеа пијаће
воде на локацији
локалног водовода
Николинци – Општина
Алибунар
АПВ Покрајински
секретаријат за
пољопривреду
водопривреду и
шумарство број: 104401-2717/2019-05 од
12.04.2019.године
АПВ Покрајински
секретаријат за
пољопривреду
водопривреду и

Реконструкција и
енергетска санација
постојећег објекта ОШ
''1 мај'' Владимировац ПДВ

39,586,747.00

Финансирање пројекта
''Фискултурна сала ОШ
Бртство и јединство
Алибунар''

39,586,747.00

78,241,040.40

78,241,040.40

Опремање библиотеке
новим књигама

30,000.00

30,000.00

Исплате зарада
запослених у
предшколској установи
''Полетарац'' за
остваривање
припремног
предшколског програма
за 2019.годину

7,500,000.00

7,500,000.00

пројекат''Реконструкција
водозахвата постројења
за кондиционирање
воде до квалитеа пијаће
воде на локацији
локалног водовода
Николинци – Општина
Алибунар

5,500,000.00

5,500,000.00

За актвиност опремања
пољочуварске службе

96,980.82

96,980.82

За активност уклањања
дивљих депонија

312,613.41

312,613.41

шумарство број: 104401-1476/2019-05 од
12.04.2019.године
Министарство
рударства и
енергетике број
уговора: 40100335/7/2019-06 од
17.06.2019.године

12

511

Уговор о финансирању
пројекта
Унапређ.енерггетске
ефикасности
''Реконструкција
термичког омотача
зграде, унапређења
система грејања и
замена унутрашњих
светиљки у објекту Дом
здравља у Алибунар''
56,859,938.00

25,000,000.00

25,000,000.00

109.385.305,00

166,245,243.00

Други разлог је прерасподела нераспоређеног вишка прихода по завршном
рачуну Општине Алибунар за 2018.годину. Поменута средства приказана су у
расходном делу са извором финансирања 13. Одлуком о буџету Општине Алибунар за
2019.годину распоређено је 30.228.100,00 динара, а изменом и допуном Одлуке
распоређено је још 10.547.985,26 динара, што укуоно износи 40.776.085,26 динара.
Такође долази и до прерасподеле између појединих приходних и расходних
позиција на основу сагледане тренутне ситуације. У општини Алибунар из разлога што
горепоменути пројекти подразумевају и учешће Општине Алибунар из сопствених
прихода.
При томе се посебно водило рачуна о поштовању принципа фискалне
одговорности ,економичности,ефективности,јавности,потпуности,тачности .

САДРЖИНА
ПРИХОДИ
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, садржи јавне приходе и примања и јавне расходе и издатке, и то, приходеи
примања према изворима , а расходе и издатке према корисницима буџета, сходно
важећим законским прописима.
Укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2018 године,
износе 930.665.613,26 динара, са додатним приходима корисника и пренетим средтвим
који износе 7.707.240,00 динара укупна средства из јавних извора утврђују се у износу
од 938.372.853,26 динара. У наредним табелама, дат је упоредни приказ прихода по
изворима у Одлуци о буџету и првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине
Алибунар за 2019. годину :

Клас
.

Изв. Прих.

Одлуке о буџету за 2019.
годину

Одлука о првој измени и
допуни Одлуке о буџету за
2019. годину

1

2

3

4

Буџет
01
04
06

07

07

08

13

Приходи из
буџета
Сопствени
приходи
Донације од
међ.орг
Трансфери
са виших
нивоа
властинаменски
трансфер
Трансфери
са виших
нивоа
властиненаменски
трансфер
Добровољн
и трансф.од
физ.и
правних
лица
Пренета
средства из
ранијих
година

Из других
извора

548.230.547,00

Буџет

56.859.938,00

166.245.243,00

175.413.738,00

175.413.738,00

350.000,00

810.732.323,00
УКУПНО

(4-3) 6
Из других
извора

Буџет

Из других
извора

548.230.547,00
1.000.000,00

30.228.100,00

Разлика у односу на основну
одлуку

2.818.311,34

1.818.311,34

3.111.520,00

3.111.520,00

1.500.000,00

109.385.305,00

200.000,00

1.500.000,00

-150.000,00

345.000,00

40.776.085,26

77.408,66

10.547.985,26

-267.591,34

1.695.000,00

930.665.613,26

7.707.240,00

119.933.290,26

6.012.240,00

812.427.323,00

938.372.853,26

125.945.530,26

Као што се види у горепоменутој табели, разлика између Одлуке о буџету Општине
Алибунар и прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2019.годину износи
119.933.290,26 динара, а поменута средства односе се на извор финансирања 07 у износу од
109.385.305,00 динара и извору 13 у износу од 10.547.985,26 динара, што значи да је укупна
разлика 119.933.290,26 динара. Што се тиче средства из других извора код корисника средства
она се повећавају за износ од 6.012.240,00 динара за пренета средства из ранијих година, што
укупно даје разлику између основне Одлуке о буџету за 2019.годину и прве измене и допуне
Одлуке о буџету за 2019.годину у износу од 125.945.530,26 динара.

РАСХОДИ
Расподела планираних расхода и издатака корисницима средстава, по
Одлуци о повј измени и допуни Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину,довела је до одређених промена како код директних корисника тако и код
корисника средства буџета Општине Алибунар.
Корисници који су извршили прву измену и допуну својих финансијских
планова су: као што су Општинска библиотека ''Вук Караџић'' , Центар за културу
општине Алибунар, Центар за социјални рад, месне заједнице Селеуш, Добрица,
Алибунар и Локве, Туристичка организација Општине Алибунар, Дом здравља
Алибунар, ЕТШ ''Доситеј Обрадовић, ПУ ''Полетарац'' и све основне школе на
територији општине Алибунар(8 школа). Поменути корисници заједно са директним
корисницима извршили су поменуту прерасподелу тако да се приходи из буџета нису
повећали, већ остали на истом нивоу, а да је до повећања буџета дошло због
горепоменутих разлога односно добијања средстава од виших нивоа власти.

У следећем табеларном прегледу приказани су Програми, програмске активности, пројекти са циљвима и
индикаторима за 2018 као базну годину, и пројекције за 2019, 2020, 2021 и 2022 годину:
ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

1 – Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

Просторно и
урбанистичко
планирање

Спровођење
урбанистичких и
просторних
планова

Управљање
грађевинским
земљиштем

Шифра

1101

1101-0001

1101-0002

1101-0003

Циљ

Индикатор

1. Унапређење стамбеног

1.Број домаћинстава којима
је решено стамбено питање

положаја грађана
2. Просторни развој у
складу са плановима

1.Проценат покривености
територије урбанистичком
планском документацијом

1.Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком
документацијом

1.Проценат површине
покривен плановима
детаљне регулације

1. Ефикасан процес
озакоњења

1.Укупан број озакоњених
објеката у години

2. Ефикасно
администрирање захтева
за издавање грађевинских
дозвола (ефикасно
издавање грађевинских
дозвола)

1.Проценат издатих
грађевинских дозвола у
односу на број поднесених
захтева

1.Стављање у функцију
грађевинског земљишта

1.Број локација комунално
опремљеног земљишта

Вредност у
базној
години
(2018)

Очекива
на
вреднос
т 2019

Циљана
вреднос
т 2020

Циљана
вреднос
т 2021

0

10

10

10

10

95

97

98

99

100

Циљана
вредност
2022

85

95

97

99

100

2

30

15

15

15

97

99

100

100

100

0

2

2

1

1

0

10

10

10

10

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна средства

18.358.100,00

18.358.100,00

3.500.000,00

3.500.000,00

9.300.000,00

9.300.000,00

4.458.100,00

4.458.100,00

500.000,00

500.000,00

600.000,00

600.000,00

1 Број корисника стамбене
подршке
Стамбена
подршка
Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда

1101-0004

1101-0005

1.Планско управљање
стамбеном подршком

1. Очување и унапређење
стамбеног фонда

1.Број склопљених уговора
о бесповратном
суфинансирању активности
на инвестиционом
одржавању и унапређењу
својстава зграде

0

3

3

3

3

1102
2 - Комунална
делатност

Управљање и
снабдевање водом
за пиће

Одржавање
чистоће на
површинама јавне
намене

1102-0008

1102-0003

1. Повећање покривеност
територије комуналним
делатностима одржавања
јавних зелених површина,
одржавања чистоће на
површинама јавне намене
и зоохигијене

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

1.Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

1: Број кварова по
километру водоводне
мреже

1.Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина

1.Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина (број
улица које се чисте у односу
на укупан број улица у
граду/општини)
1.Јавне површине на којима
је рађена дератизација (у
км2)

1. Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње
Зоохигијена

2

276.700

276.700

276.700

1,5

1,5

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

79.350.000,00

79.350.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

0,15
0,15

0,15

0,15

0,15

1102-0004
2.Број извршених
запрашивања за сузбијање
комараца и крпеља

Одржавање
јавних зелених
површина

276.700
275.200

1102-0002

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања и уређења
зелених површина
2. Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

2

8

8

8

8

1.Број извршених
инспекцијксих контрола

110

115

115

115

115

1. Укупна дужина дрвореда
( у метрима)метара

15000

15000

15000

15000

15000

500000/850
000

500000/
850000

500000/
850000

500000/
850000

500000/8
50000

2. Број м2 јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава
зеленило у односу на

укупан број м2 зелених
површина

Управљање/одр
жавање јавним
осветљењем

Пројекат бр. 1
Сређивање
парковског
мобилијара и
дечјих игралишта
на територији
општине Алибунар
Пројекат бр.2
Изградња
истражно
експлоатационог
бунара за јавно
водоснабдевање у
Девојачком Бунару
Пројекат бр. 3
Завршетак
изградња две
капеле у
насељеном месту
Владимировац
Пројекат бр. 4
Санација капеле у
насељеном месту
Алибунар

Пројекат бр. 5
Текуће поправке и
одржавање
објеката у јавној
својини Општине
Алибунар

1102-0001

1.. Повећање
покривености насеља и
територије рационалним
јавним осветљењем

1. Дужина улица и
саобраћајница који су
покривена јавним
осветљењем у односну на
укупну дужину улица и
саобраћајница

146/150

146/150

146/150

146/150

146/150
25.300.000,00

25.300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1. Број деце која би
користила игралиштеа
1102-П1

1101-П2

1102-П3

1102-П4

1102-П5

1. Повећање броја
игралишта и њихове
опремљености

1.Повећања покривености
корисника и територије
квалитетним услугама
водоснабдевања

1.Број бунара за јавно
водоснабдевање на
Девојалком Бунару

280

500

500

500

550

1

2

2

2

2

1.Број погребних услуга
пружених у капелама

0

25

30

35

35

1.Адекватан квалитет
пуржених услиуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

1.Број погребних услуга
пружених у капелама

0

25

30

35

35

2.500,000,00

2.500.000,00

1.Побољшање
функционалности и боље
искоришћавање објеката у
власништву општине

1.Број објеката са
побољшаним условима
коришћења

4

7

5

6

7

4.000,000,00

4.000.000,00

1.Адекватан квалитет
пуржених услиуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

Пројекат бр. 6
Реконструкција
водозахвата
постројења за
кондиционирање
воде до квалитета
пијаће воде на
локацији локалног
водовода
НиколинциОпштина
Алибунар у К.О.
Николинци на делу
парцеле број 1639
К.О. Николинци

3- Локални
економски развој

1102-П6

1501

Мере Активне
политике
запошљавања

1501-0002

4- Развој туризма

1502

Управљање
развојем туризма

Промоција
туристичке
понуде

1502-0001

1. Пречишћавање воде на
постојећен
водоизвориштуОстрањивање гвожђа и
мангана из пијаће воде

Повећање запослености
на територији
града/општине

1. Повећање броја
запослених кроз мере
активне политике
запошљавања
1. Повећање прихода од
туризма

1.Повећање квалитета
туристичке понуде и
услуге

1502-0002
1.Адекватна промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним тржиштима

1. Проценат усаглашености
квалитета воде са
Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће

1.Број евидентираних
незапослених лица на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу и
старости)
1. Број новозапослених
кроз реализацију мера
активне политике
запошљавања
1. Проценат повећања
укупног броја гостију
2. Пораст прихода од
боравишне таксе
1. Проценат реализације
програма развоја туризма
града/општине у односу на
годишњи план
1. Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи и/или иностранству
на којима учествује ТО
града/општине
2.Број одржаних
промотивних акција са
партнерским
организацијама

70

100

100

100

100

5.500.000,00

5.500.000,00

2667
1378 м
1289 ж

2148
1170 м
978 ж

2000
900 Ж
1100м

1900
850 ж
1050 м

1800
800 ж
1000м

5.850.000,00

5.850.000,00

39

32

35

35

35

5.850.000,00

5.850.000,00

5%

10%

15%

20%

22%

20000

25000

30000

35000

45000

14.281.000,00

2.836.311,34

17.117.311,34

50

50

60

60

60

8.181.000,00

2.836.311,34

11.017.311,34

5

6

16

17

18

6.100.000,00

3

3

3

3

4

6.100.000,00

5 – Пољопривреда
и рурални развој

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној заједници

6 - Заштита
животне средине

Управљање
отпадним водама

Управљање
комуналним
отпадом

0101

0101-0001

0401

0401-0004

0401-0005

1. Унапређење
конкурентности
произвођача

1. Просечна величина
поседа(коришћеног
пољопривредног
земљишта) по
пољопривредном
газдинству

10,08 ха

10,08 ха

10,08 ха

10,08 ха

10,08 ха

38.039.981,14

38.039.981,14

1. Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње

1. Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава која су
корисници директног
плаћања у односу на укупан
број пољопривредних
газдинстава

150/2727

160/2727

170/3000

180/3000

190/3000

38.039.981,14

38.039.981,14

1. Унапређење
управљања комуналним и
осталим отпадом

1.Број дивљих депонија

4

2

11.121.804,41

11.121.804,41

2. Унапређење заштите
природе

1.Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем 3 категорије

300.000,00

300.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

1.Ефикасно и рационално
спровођење уклањања
отпадних вода и
минималан негативан
утицај на животну средину

1. Спровођење редовних
мерења на територији
града/општине и
испуњење обавеза у
складу са законима

1.Однос пречишћених
отпадних вода у односу на
укупну количину

1. Број извршених контрола
или надзора мера
поступања са отпадом у
складу са Законом о
управљању отпадом

10

9

1

1

1

1

1

1

0

30

40

50

50

6

6

6

6

6

Управљање
осталим врстама
отпада

Пројекат бр. 1
Наставак радова на
изградњи
канализационе
инсталације
отпадних вода у
насељу Алибунар,
блок 2-фаза 1а

7 - Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0401-0006

0401-П1

1.Одрживо управљање
осталим врстама отпада

1.Бољи одвод отпадних
вода у насељу Алибунар

1.Број очишћених дивљих
депонија

1.Повећан број километара
цевовода за отпадне воде

2

2

2

2

2

812.613,41

812.613,41

0,5

3,5

1,5

1,5

1

4.109.191,00

4.109.191,00

89.757.126,75

89.757.126,75

36.957.126,75

36.957.126,75

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо-економском развоју

1.Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности
града/општине (у км)

0

3

3

4

2.Повећање безбедности
учесника усаобраћају и
смањење броја
саобраћајних незгода

1.Број саобраћајних незгода

42

39

37

36

34

10

30

10

15

15

3

0701

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
0701-0002

1. Одржавање квалитета
улица кроз реконструкцију
и редовно одржавање
асфалтног покривача

1.Проценат од укупне
дужине улица која захтева
санацију и/или
реконструкцију

Јавни градски и
приградски превоз
путника
Пројекат 1:
Реконструкција
дела улице
МлинскаНемањина у
Алибунару

8 – Предшколско
васпитање и
образовање

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

1.Адекватан квалитет
пружених услуга јавног
превоза

1,Просечна старост возила
јавног превоза

1.Безбедније коришћење
пута-улице

1.Дужина реконструисане
улице у метрима

15

15

15

15

0

500

0

0

58%

58%

58%

12

43.500.000,00

43.500.000,00

0

9.300.000,00

9.300.000,00

0701-0004

0701-П1

2001

2001-0001

1.Повећање обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

1.Проценат деце који је
уписан у предшколске
установе у односу наукупан
број деце у граду/општини
(јаслена група,
предшколска група и ППП)

2.Унапређење
доступности
предшколског васпитања
за децу из осетљивих
група

1.Проценат деце са
додатним образовним
потребама која су укључена
у редовне програме ПОВ у
односу на укупан број деце
2.Проценат објеката који су
прилагодили простор за
децу са инвалидитетом у
односу на укупан број
објеката ПУ
3.Проценат рома који
похађају прешколски
програм у односу на укупан
број ромске деце

1.Обезбеђени адекватни
услови за Васпитнообразовни рад са децом
уз повећан обухват

58%
58%

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41
82.495.000,00

100

100

100

100

100

25

25

25

25

1.Проценат деце ослобођен
од пуне цене услуга у
односу на укупан број деце

20

20

20

20

20

2.Просечан број деце по
васпитачу/васпитачици
(јасле, предшколски,
припремни предшколски
програм)

15

15

15

15

15

25

1.706.855,00

84.201.855,00

3.Процент деце ослобођене
од пуне цене услуге у
односу на укупан број деце

20%

1.Број објеката у којима
су извршена
инвестициона улагања
на годишњем нивоу, у
односу на укупан број
објеката ПУ

1.Формирање адекватне
техничке документације за
изградњу објекта

1.Број израђене техничке
документације

1.радне собе које не
прокишњавају

1.Број деце у
Владимировцу

2.Унапређење квалитета
предшколског образовања
и васпитања

Пројекат:1
Израда пројектне
документације за
изградњу новог
објекта
прешколске
установе у
Банатском
Карловцу
Пројекат:2
Пројекат за
поправку крова у
Владимировцу

20%

20%

20%

20%

3

3

3

3

3

80.045.000,00

81.751.855,00

0

1

0

0

0

2.400.000,00

2.400.000,00

50.000,00

50..000,00

197.447.787,40

197.447.787,40

1.706.855,00

2001-П1

2001-П2

0

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

ОШ ''Братство и
једниство
Алибунар

ОШ ''Душан
Јерковић''
Банатски
Карловац

ОШ ''1.Мај''
Владимировац

2.Унапређен квалитет
основног образовања

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем
1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)
1.Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/
општи)
2.Проценат ученика који је
учествовао на републичким
такмичењима
1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)
1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)

0

120

0

311

310

315

6/9/10

8/9/10

8/9/10

2

3

139м
157ж

180м
215ж

0

315

317

8/9/10

8/9/10

3

3

3

136м
149ж

136м
149ж

136м
149ж

136м
149ж

185м
213ж

190м
210ж

190м
215ж

190м
215ж

9 – Основно
образовање и
васпитање

2.Унапређен квалитет
основног образовања

ОШ ''3.
Октобар''
Локве

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем
2.Унапређен квалитет
основног образовања

ОШ ''Т.Г.
Масарик''
Јаношик

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

2. Унапређење
доступности основног
образовања деци из
осетљивих група

ОШ ''2
Октобар''
Николинци

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

2.Стопа прекида основног
образовања (разложено
према полу)
1.Проценат ученика који је
учествовао на републичким
такмичењима
2.Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/
општи)
1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)
1.Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/
општи)
1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)
1.Проценат деце која се
школују у редовним
основним школама на
основу индивидуалног
образовног плана (ИОП2) у
односу на укупан број деце
2.Број објеката који су
прилагодили простор за
децу са инвалидитетом у
односу на укупан број
објеката основних школа

0

0

0

0

0

2

3

3

4

4

5/7/6

6/7/7

7/8/7

7/8/7

145

138

120

120

24,26

14,67

3/3,
67/4

19,00

2.Стопа прекида основног
образовања (разложено
према полу)

0

51м
66ж

19

31м
30ж

30м
33ж

25м
30ж

25м
32ж

2

2

2

2

2

2

2

2

М45/ж51

1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)

7/8/7

27м
32ж

2

2

М42/ж49

М49/ж48

М50/ж53

М50/ж56

0

0

0

0

ОШ ''Сава
Вељковић''
Добрица

ОШ ''Милош
Црњански''
Иланџа

1.Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

1.Обухват деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по
разредима и полу)

91

96

100

105

105

2.Унапређен квалитет
основног образовања

1.Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/
општи)

14,61

11,44

11,22

14,12

14,88

1.Просечан број поена на
матурском испиту
(математика/српски/
општи)

8/10/14

7/10/12,
5

1/10/13

6/9/12

2.Проценат ученика који је
учествовао на републичким
такмичењима

0

1

1

0

1.Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика

220

220

210

220

2.Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу на
укупан број деце у школама

4/290

6/311

5/310

4/290

1.Унапређен квалитет
основног образовања

5/8/11

0

2002-0001

1. Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама
Функционисање
основних школа

ОШ ''Братство и
једниство
Алибунар

ОШ ''Душан
Јерковић''

2.Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом у
основним школама

1.Просечан број ученика по
одељењу (разврстани по
полу)

1.Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама
2.Обвезђени прописани

1. Просечан број ученика
који похађају ваннаставне
активности у односу на
улупан број ученика
1.Просечан број ученика по

220

8/315

12.950.000,00
5,94м/6ж

6,2м/6ж

7,1м/5,9

6,9м/6,1
ж

297/297

296/296

292/292

290/290

М9/ж10

М9/ж11

М9/ж10

М8/ж10

6,5м/7,5ж

280/280

12.950.000,00

Банатски
Карловац

ОШ ''1.Мај''
Владимировац

услови за васпитно
образовни рад са децом у
ОШ

1.Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом у
основним школама

1.Просечан број ученика по
одељењу(разврстани по
полу)

1. .Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

1.Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу
2.Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу на
укупан број деце у школама
1 Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика

ОШ ''3.
Октобар''
Локве
1. .Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

Функционисање
основних школа

одељењу(разврстани по
полу)

2. Обвезђени прописани
услови за васпитно
образовни рад са децом у
ОШ
1.Унапређење квалитета
образовања и васпитања

1.Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

М8/ж10

7м/8ж

6м/10ж

8м/10ж

10м/9ж

25

31

32

34

46/385

48/396

52/398

54/400

76/117

88/113

85/115

85/115

20

17

14

1.Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за

13

7д6ж

14

8д7ж

14

14

11.180.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

57/400

85/115

20

8д7ж

11.180.000,00

35

8д7ж

1.Просечан број ученика по
одељењу(разврстани по
полу)

12.240.000,00

9м/10ж

20

15

12.240.000,00

услова у основним
школама

52

1 Обвезђени прописани
услови за васпитно
образовни рад са децом у
ОШ

1.Просечан број ученика по
одељењу(разврстани по
полу)

7

10

12

10

70

70

80

85

2. .Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

1 Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика
2Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу на
укупан број деце у школама
3.Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

7

5

15

20

3

24

1.Просечан број ученика по
одељењу(разврстани по
полу)

12

7д/6ж

8д/6ж

1 Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика

70

75

87

2.Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

0

1.Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом у
основним школама
ОШ ''Сава
Вељковић''
Добрица

14

2 Број ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број
ученика

ОШ ''Т.Г.
Масарик''
Јаношик

ОШ ''2
Октобар''
Николинци

стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

2.Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

54

55

51

53

25

8д/6ж

88

5

10

5.250.000,00

5.250.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

85

26

8д/6ж

86

12

10

3.200.000,00

10

14

14

3.200.000,00

Функционисање
основних школа

Пројекат:1
Реконструкција и
енергетска
санација
постојећег
објекта ОШ''1 мај''
Владимировац

1 Проценат деце којој је
обезбеђена бесплатна
исхрана у односу на укупан
број деце

ОШ ''Милош
Црњански''
Иланџа
1. Повећање доступности
и приступачности
основног образовања
деци

50

45

2. Проценат деце којој је
обезбеђен бесплатан
школски превоз у односу на
укупан број деце (у складу
са ЗОСОВ)

20

50

50

50

17

17

15

1

0

0

6.350.000,00

6.350.000,00

42.186.747,00

42.186.747,00

15

2002-П1
1.Стварање адекватних
услова за одвијање
наставе и боравак деце у
школским објектима

0
1.Комплетна рконструкција
постојећег школског објекта

0

Пројекат:2
Пројекат санације
на постојећем
објекту
котларнице у
комплексу ОШ''1
Мај''
Владимировац и
прикључење
објекта
прешколске
установе
Пројекат:3
Пројекат изградња
нове водоводне
мреже у улици
Вељка Влаховића
за потребе
прикључења зграде
ОШ ''1 мај''
Владимировац

Пројекат:4
Пројекат
Фискултурна сала
''ОШ Братство и
Јединство''
Алибунарнаставак радова

Пројекат:5
Реконструкција
водоводне мреже
за прикључење
фискултурне сале

2002-П2

1.Континуирано и
квалитетно снабдевање
топлотном енергијом
школе и прешколске
установе

1.Проценат повећања
испостављања грејања
објеката у току грејне
сезоне

1.Успостављање
адекватног
водоснабдевања објекта
ОШ ''1 Мај'' Владимировац

1. Дужина реконструисане
водоводне мреже у
метрима

0

350

0

0

1. Повећање броја школске
деце у настави физичког
образовања у сали

0

730

720

710

710

2. Повећање броја активних
спортиста који користе салу

0

300

800

800

800

3. Повећање броја
рекреативаца који користе
салу

0

100

300

300

1.дужина реконструисане
водоводне мреже у
метрима

0

250

0

0

0

30

0

0

4.900.000,00

4.900.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

80.741.040,40

80.741.040,40

1.450.000,00

1.450.000,00

0

2002-П3

2002-П4

2002-П5

1.Завршетак изградње и
стављање у функцију
фискултурне сале ОШ
''Братство и Јединство''наставак радова

1. Омогућавање техничких
услова водоснабдевања и
рад хидрантске мреже
фискултурне сале

0

300

0

ОШ Братство и
јединство
Алибунар

Пројекат:6
Израда пројектно техничке
документације за
изградњу новог
објекта ОШ
''Братство и
јединство''
Алибунар

10 – Средње
образовање и
васпитање

Функционисање
средњих школа

2002-П6

1.Израда пројекта за
изградњу новог објекта
ОШ у Алибунару

1.број израђених пројеката
за изградњу новог објекта
основне школе у Алибунару

0

1

0

0

1.Повећање обухвата
средњошколског
образовања

1.Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем

320

350

400

450

1.Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад у средњим
школама и безбедно
одвијање наставе

1.Просечан број ученика по
одељењу

26

27

27

28

2.Унапређење квалитета
образовања у средњим
школама

1. Број стручних лица који је
добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

40

40

40

40

0

2.500.000,00

2.500.000,00

400

10.640.000,00

10.640.000,00

10.640.000,00

10.640.000,00

2003

2003-0001

28

40

60%
2.Број ученика који похађају
ваннаставне активности /у
односу на укупан број
ученика

55%

60%

60%

60%

1.Преоценат корисника
мера и услуга социјалне и
дечје заштите који се
финансира из буџета
општине у односу на број
становника

9,5

8,5

8

7,5

Локална
самоуправа
0901

11 - Социјална и
дечја заштита

Центар за
социјални рад
''1.март''
Алибунар

1.Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

Општинска
организација
Црвеног крста
Алибунар

42.551.670,37

2..Проценат корисника
локалних социјалних услуга
у односу на укупан број соц
и деч заштите

44/400

44/400

44/400

42/400

0901-0001
Центар за
социјални рад
Алибунар

1.Унапређење заштите
сиромашних

1. Број грађана - корисника
других мера материјалне
подршке

720

750

800

800

0901-0001
Локална
самоуправа

1.Унапређење заштите
сиромашних(помоћ ЈЛС за
ђаке прваке и вуковце

1.Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на укупан
број грађана (нпр. набавка
огрева и сл.) у односу на

150/20000

150/200
00

150/200
00

150/200
00

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

7,0

3.111.520,00

45.663.190,37

42/400

800

21.365.000,00

21.365.000,00

150/2000
0

1.500.000,00

1.500.000,00

укупан број грађана

0901-0001
Локална
самоуправа

1.Унапређење заштите
сиромашних(Помоћ ЈЛС за
најуспешније студенте)

0901-0001
Локална
самоуправа

1.Унапређење заштите
сиромашних(по долуци
већа)

Породични и
домски смештај,
прихватилишта и
друге врсте
смештаја

0901-0002
Локална
самоуправа

1.Обезбеђење услуге
смештаја

Дневне услуге у
заједници

0901-0003
Локална
самоуправа

1.Подстицање развоја
разноврсних социјалних и
других услуга у заједници

Дневне услуге у
заједници

0901-0003
Локална
самоуправа

1.Унапређење
доступности и
ефикасности дневних
услуга у заједници за стара
лица

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

0901-0005

1. Социјално деловање олакшавање људске
патње пружањем
неопходне ургентне
помоћи лицима у невољи,
развијањем солидарности
међу људима,
организовањем
различитих облика
помоћи

1. Број грађана - корисника
субвенција (нпр.
комуналних услуга, услуга
превоза) у односу на укупан
број грађана
1.Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на укупан
број грађана (нпр. набавка
огрева и сл.) у односу на
укупан број грађана
1. Број корисника услуга
смештаја прихватилишта
2.Просечан број дана по
кориснику услуге

62/20000

62/20000

65/20000

65/20000

62/20000

40/20000

18.650,00

18.6500,00

2.100.000,00

2.100.000,00

42/20000

40/20000

42/20000

40/20000

1

2

2

2

2

20

20

20

20

20

600.000.00

600.000.00

1. Број удружења /
хуманитарних организација
које добијају средства из
буџета града/општине

14

20

22

23

23

700.000,00

700.000,00

1.Број програма које
реализују ове организације

1

1

1

1

1

5.168.020,37

5.168.020,37

270

250

220

205

205

5.000.000,00

5.000.000,00

500

400

350

300

1.Број корисника народне
кухиње ( или број
подељених оброка у
народној кухињи)
2. Број дистрибуираних
пакета за социјално
угрожено становништво

300

1. Обезбеђивање
финансијске подршке за
децу и породицу
Подршка деци и
породицама са
децом

Подршка особама
са инвалидитетом

Пројекат 1:
Помоћ избеглим,
интерно
расељеним лицима
и повратницима за
економско
оснаживање и
осамостаљивање

12 - Здравствена
заштита

0901-0006

0901-0008

0901-П1

2.Унапређење
популационе политике

1.Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле са
инвалидитетом

1.Унапређење положаја
грађана који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
материјалне подршке

1801
1.Унапређење здравља
становништва

1.Број деце који примају
финансијску подршку у
односу на укупан број деце
у општини
1. Број мера материјалне
подршке намењен мерама
локалне популационе
политике (нпр. подршка
материнству, подршка
породиљама, накнада за
новорођену децу)

147/2000

134/200
0

142/200
0

147/200
0

147/2000

54

60

65

70

70

1. Број услуга

1

1.Број грађевинских пакета
за адаптацију и завршетак
кућа
2.Откуп куће за ИРЛ и
реадмисију
3.Број породица корисника
доходовних грантова за
економско оснаживање
1. Стандардизоване стопе
смртности водећих
хроничних незаразних
болести

0

1

12

1

5

1

0

3.100.000,00

3.100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1

0
1.000.000,00

0

2

0

0

0

5

15

20

20

20

54,0

53,9

53,8

53,7

53,6
63.940.722,00

2.Очекивано трајање
живота становника
града/општине

74,50

75

75,20

75,25

75,30

3.111.520,00

4.111.520,00

63.940.722,00

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

Мртвозорство

Пројекат 1:
Реконструкција
термичког
омотача зграде,
унапређење
система грејања и
замена
унутрашњих
светиљки у
објекту дома
здравља у
Алибунару

1801-0001

1. Унапређење
доступности, квалитета и
ефикасности примарне
здравствене заштите

1. Број здравствених
радника/сарадника
подржаних едукативним
програмима
2.Број обраћања саветнику
за заштиту права
пацијената

1801-0001

2

3

3

4

5

4

3

3

-

-

-

-

Е

Ц

Ц

Ц

4

23.110.000,00

23.110.000,00

200.000,00

200.000,00

40.630.722,00

40.630.722,00

2

-

1.повећање енергетског
разреда постојеће зграде

1801-П1

1.унапређивање
енергетских својстава
зграде дома здравља

2.проценат умањења
енергента за грејање

1. Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

1.Подстицање развоја
културе
(Центар за културу)

Ц

2.Број реализованих
програма на 1000
становника који доприносе
остваривању општег
интереса у култури

0

70

70

70

1100

1150

1200

1250

70

1300

70

80

90

100

100

33.779.000,00

7.040,27

33.786.040,27

13 - Развој културе
и информисања

1201

2900

1.Подстицање развоја
културе
(Општинска библиотека
''Вук Караџић)

Функционисање
локалних установа
културе

1.обезбеђење редовног
функционисања установа
културе
(Центар за културу)
1201-0001

1.Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

2600

2700

2800

2800

1.Број посетилаца програма
који доприносе
остваривању општег
интереса у култури који су
одржани на 1000
становника

1000

1300

1500

1800

1. Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

2/200

2/200

2/200

2/200

1850

2/200

16.587.000,00

1.Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе
(Општинска Библиотека)

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

Унапређење
система очувања и
представљања
културноисторијског
наслеђа

1201-0002
(центар за
кутуру

1201-0002
(Комисија за
доделу
средстава.
Лок.сам)

1201-0003
(Комисија за
доделу
средстава.
Лок.сам)

1. Унапређење
разноврсности културне
понуде

1.Повећање учешћа
грађана у културној
продукцији и уметничком
стваралаштву

1.Очувања и заштита
културног
наслеђа(дотације верским
заједницама)

1.Број запослених у
установама културе

1. Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине
1.Број грађана који су
учествовали у програмима
културне продукције
уметничког стваралаштва
Број грађана из осетљивих
група који су учествовали у
програмима културне
продукције уметничког
стваралаштва
1. Број пројеката за
очување и заштиту
културног наслеђа у
надлежности ЈЛС са
комплетном пројектнотехничком документацијом
за рехабилитацију

10/83

10/83

10/83

50

55

60

65

65

75

90

110

110

110

12

11

11

16.594.040,27

10/83

10/83

9

7.040,27

12

6.292.000,00

6.292.000,00

800.000,00

800.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса у
области јавног
информисања
14 - Развој спорта
и омладине

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима
15 - Опште услуге
локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских општина

15 Функционисање
месних заједница

1201-0004
(локална
самоуправа)
1301

1301-0001
(Локална
самоуправа)

0602

0602-0001

0602-0002

1. Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота
локалне заједнице

1. Број програмских
садржаја подржаних на
конкурисма јавног
информисања

1. Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

1. Број спортских
организација преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта

1.Унапређење подршке
локалним спортским
организацијама преко
којих се остварује јавни
интерес у области спорта

1Одрживо управно и
финансијско
функционисање
града/општине у складу
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

5

6

32

1. Број годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране
града/општине
32

6

7

31

35

37

31

35

37

7
7.600.000,00

7.600.000,00

40

18.500.000,00

18.500.000,00

40

18.500.000,00

18.500.000,00

1.Суфицит дефицит
локалног буџета

1.Функционисање управе

1.Број решених предмета
по запосленом

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

160.993.421,19

63

72

12

72

15

75

17

75

18

19

45.513,39

109.305.621,19

19.907.800,00

161.038.934,58

109.305.621,19

45.513,39

19.953.313,39

Месна заједница
Алибунар

Месна заједница
Бан.Карловац

Месна заједница
Владимировац

Месна заједница
Добрица

0602-0002

0602-0002

0602-0002

0602-0002

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

19

3.940.000,00

30,40

19

2.460.000,00

2.460.000,00

19

1.730.000,00

1.730.000,00

19

1.850.000,00

792,35

3.940.030,40

1.850.792,35

Месна заједница
Иланџа

Месна заједница
Јаношик

Месна заједница
Локве

Месна заједница
Николинци

0602-0002

0602-0002

0602-0002

0602-0002

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

19

1.450.000,00

1.450.000,00

19

1.690.000,00

1.690.000,00

19

2.452.800,00

19

1.420.000,00

44.397,42

2.497.197,42

1.420.000,00

Месна заједница
Нови Козјак

0602-0002

Месна заједница
Селеуш

0602-0002

Сервисирање
јавног дуга

0602-0003

Функционисање
националних
савета
националних
мањина

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

1Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

12

15

17

18

1.Реализација обавеза по
преузетим кредитним
обавезама

0602-0007

1. Остваривање права
националних мањина у
локалној заједници

19

1.370.000,00

19

1.545.000,00

1.Висина камате на узета
кредитна средства

1.Број реализованих
пројеката националних
мањина

2
1

1

2

2

1.370.000,00

293,22

1.545.293,22

23.750.000,00

23.750.000,00

500.000,00

500.000,00

Текућа буџетска
резерва

0602-0009

3.500.000,00

3.500.000,00

Стална буџетска
резерва

0602-0010

500.000,00

500.000,00

3.530.000,00

3.530.000,00

61.660.000,00

61.660.000,00

21.250.000,00

21.250.000.00

40.200.000.00

40.200.000.00

210.000.00

210.000.00

Управљање у
ванредним
ситуацијама

16. Политички
систем локалне
самоуправе
Функционисање
скупштине
Функционисање
извршних органа

Подрфшка раду
извршних органа
власти скупштине
17. Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије
Енергетски
менаџмент

0602-0014

1.Изградња ефикасног
превентивног система
заштите и спасавање на
избегавању последица
елементарних и других
непогода

1. Број идентификованих
објеката критичне
инфраструктуре (нпр. трафо
станице)

117

117

117

117

117

2101

1.Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

2101-0001

1.Функционисање локалне
скупштине

1.Број седница скупштине

8

10

10

10

10

2101-0002

1.Функционисање
извршних органа

1.Број седница извршних
органа

30

25

25

25

25

2101-0003

1.Функционисање
извршних органа власти
скупштине

2

15

3

3

3

28

27

25

23

1.900.000.00

1.900.000.00

0501

1.Процентуално учешће
расхода за набавку енергије
у укупним расходима

30

1.Смањење расхода за
енергију

2

5

5

5

1.400.000,00

1.400.000,00

0501-0001

1.Израђен попис јанвих
зграда са карактеристикама

0

1.Успостављање система
енергетског менаџмента

1.Број припремљених
седница

Пројекат 1:
Замена прозора и
врата на зградама
у власништву
општине Алибунар
УКУПНО:

0501-П1

1.Унапређење енергетске
ефикасности у Зградама
опшзине Алибунар

1.Проценат смањењеа
трошкова за коришће
енергената у Објектима
Општине Алибунар

20%

25%

30%

35%

40%

500.000,00

930.665.613,26

500.000,00

7.707.240,00

938.372.853,26

Укупни расходи и издаци буџета Општине Алибунар у првој измени и допуни
Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2019 годину са пренетим средствима из ранијих
година износе 930.665.613,26 динара односно са расподелом додатних прихода и пренетих
средства из ранијих година корисника буџета општине Алибунар у износу од 7.707.240,00
динара што укупно износи 938.372.853,26 динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

