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На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима ( „ Службени гласник РС “, број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-
др. закон) и члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
бр. 7/08, 3/2013 и 4/2014), на предлог председника 
општине Жабари, Скупштина општине Жабари, на 
седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела 
је 

ЗАКЉУЧАК
o давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа Комуналац 
Жабари за 2015. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари 
за 2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 
ЈКП Комуналац Жабари, под бројем 20/2014 од 
16.12.2014.године.

II
Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“.

Број: 352-53/14-01
Дана: 17.12.2014. године

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

2

На основу члана 5,29 и 63. Закона о буџетском 
систему(„Службени гласник Републике Србије „ 
број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,6
3/13-испр.и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ 
бр.129/07), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“број 
7/08) и Буџета општине Жабари за 2014. годину 

(„Службени гласник општине Жабари“ бр.6/2013, 
1/2014 и 3/2014 ), Скупштина општине Жабари на 
седници одржаној дана, 17.12. 2014 одине донела 
је

О Д Л У К У
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2014. 
ГОДИНУ.

Члан 1.
 Члан 2 Одлуке о буџету општине Жабари 
за 2014.годину мења се и гласи: „Буџет општине 
Жабари за 2014.годину састоји се од: 

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА 
РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
ТРЕЗОР ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ
 2014.Г.

у динaрима
Pozicija  Опис Износ

  

А. РАЧУН ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

 

 

1. Укупни приходи и 
примања од продаје 
нефинансијске имовине (кл. 
7+8) 452.618.455

 
 
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(класа 7) у чему: 452.618.455

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 8)  

  

2. Укупни расходи и издаци 
за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 471.473.020

  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(класа 4) у чему: 328.497.657

  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 142.975.363

  

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 
4+5) -18.854.565

11

Издаци за набавку 
финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) 
категорија 62  

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Година XIII Број 7 ЖАБАРИ 17.12.2014.
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УКУПАН ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 
(7+8) - (4+5) +(92-62) -18.854.565

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

13

Примања од продаје 
финансијске имовине (конта 
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  

14
Примања од задуживања 
(категорија 91)  

15
Неутрошена средства из 
претходних година 18.854.565

16
Издаци за отплату главнице 
дуга (61)  

17

Издаци за набавку 
финансијске имовине која 
није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62)  

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -18.854.565

Приходи и примања, расходи и издаци који 
представљају буџетска средства утврђени су у 
следећим износима у рачуну прихода и примања:

ЗА ПЕРИОД 01.01.2014.Г.-31.12.2014. ГОД.

ОПИС Шифра 
ек.класиф. Укупна сред.

 2  
УКУПНИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ

 452.618.455,04
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи 71 80.890.000,00
 1.1. Порез на 
доходак, добит и кап.
добитке(осим самодоп.) 711 51.940.000,00
 1.2. Самодопримос 711180 1.500.000,00
 1.3. Порез на имовину 713 16.200.000,00
 1.4. Порез на добра и 
услуге

714

9.750.000,00

 (осим накнаде које 
се користе преко Буџ.
фонда), у чему:
 - поједине врсте 
прихода са одређеном 
наменом (намен.пх.)   
 1.5. Остали порески 
приходи 716+719 3.000.000,00
2. Непорески приходи

74+77+78

88.173.950,00

 (осим накнада које 
се користе преко Буџ.
фонда), у чему:
3. Донације 731+732 18.090.898,04
4. Трансфери 733 265.463.607,00

5. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 8  
УКУПНИ РАСХОДИ 
И ИЗДАЦИ 
ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ

 471.473.020,53
И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 326.319.806,70
 1.1. Расходи за 
запослене 41 95.680.000,00
 1.2. Коришћење роба и 
услуга 42 132.131.812,64
 43 163.000,00
 1.3. Отплата камата 44  
 1.4. Субвенције 45 500.000,00
 1.5. Социјална заштита 
из буџета 47 28.680.000,00
 1.6. Остали расходи 48+49 31.082.244,56
2. Трансфери 463+465 38.082.749,50
3. Издаци за набавку 
нефинансијске имовине 5 145.153.213,83
4. Издаци за набавку 
финансијске имовине 
(осим 6211) 62  
ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И  

0,00ЗАДУЖИВАЊА  
1. Примања по основу 
отплате кредита и 
продаје фин. Имовине 92 0,00
 1.1. Примања од 
продаје домаће 
финансијске имовине 921  
2. Задуживање 91  
 2.1. Задуживање код 
домаћих кредитора 911  
 2.2. Задуживање код 
страних кредитора 912  

ОТПЛАТА ДУГА 
И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  0,00

3. Отплата дуга 61  

 3.1. Отплата дуга 
домаћим кредиторима 611  
 3.2. Отплата дуга 
страним кредиторима 612  

 3.3. Отплата дуга по 
гаранцијама 613  

4. Набавка финансијске 
имовине 6211  



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 3

УКУПАН 
ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ -18.854.565,49
НЕРАСОПОРЕЂЕНИ 
ВИШАК ПРИХОДА 
ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА 3

18.854.565,49
(класа 3, извор 
финансирања 13)
   
НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

3

 

ПРЕДХОДИНИХ 
ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 
14)
ПРОМЕНА СТАЊА 
НА РАЧУНУ:(92+3-
62+62)  18.854.565,49

Члан 2.
Члан 3 Одлуке о буџету та 2014.годину 

остаје исти и гласи:
Буџет општине Жабари за 2014. годину 

састоји се од :
1. Примања у износу од 452.618.455,04 

динара,
2. Издатака у износу од 471.473.020, 

динара и
3. Буџетског дефицита од 18.854.565,49 

динара.
 Укупна средства за финансирање буџетског 
дефицита из члана 1.ове одлуке у износу од 
18.854.565,49 динара обезбеђена су из неутрошених 
средстава буџета из предходне године, класа 3, 
извор финансирања 13.

Члан 3.
Члан 8. Одлуке о буџету за 2014.годину 

(после Четвртог ребаланса) износи 471.473.020,53 
динара:

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА 
И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2014. ГОДИНЕУ

Конто Назив Конта

ПЛАНИРАНО
Учешће 

у %
УКУПНО ЗА 

2014.Г.

311 000 КАПИТАЛ   

321 000

УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА  0,00

 УКУПНО 300 000 0,00 0,00

700 000
ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 452.618.455,04 96,00

711 000

ПОРЕЗ НА 
ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 51.940.000,00 11,02

712 000

ПОРЕЗ НА ФОНД 
ЗАРАДА И РАДНУ 

СНАГУ  0,00

713 000
ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 16.200.000,00 3,44

714 000
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 9.750.000,00 2,07

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 3.000.000,00 0,64

733 000

ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 283.554.505,04 60,14

741 000
ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 6.616.000,00 1,40

742 000

ПРИХОДИ ОД 
ПРОДАЈЕ ДОБРА И 

УСЛУГА 37.127.000,00 7,87

743 000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 3.020.000,00 0,64

744 000

ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 16.455.000,00 3,49

745 000

МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 24.855.950,00 5,27

771 000

МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА  0,00

781 000

TРАНСФЕРИ 
ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 100.000,00 0,02

791 000
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА  0,00

800 000

ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 0,00 0,00

810 000

ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 0,00 0,00

811 000

ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  0,00
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812 000

ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ 
ИМОВИНЕ  0,00

813 000

ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 

ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА  0,00

900 000

ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 0,00 0,00

911
ПРИМАЊА ОД 

ДОМАЋ.ЗАДУЖИВ.  0,00

921 000

ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  0,00

 

СВЕГА ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА 452.618.455,04 96,00

 
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА:  0,00

01.
ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 294.825.207,68 62,53

04.
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 73.063.950,00 15,50

07.
ДОНАЦ.ОД ОСТ.
НИВ.-ВЛАСТИ 84.729.297,36 17,97

08.
ДОНАЦ.ОД НЕВЛ.

ОРГ.И ПОЈ.  0,00

13.

Нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих година за 
редовну делатност 

из буџета 18.854.565,49 4,00
 УКУПНО: 471.473.020,53 100,00

Члан 4.
Члан 9. Одлуке о буџету за 2014.годину 

мења се и износи од 471.473.020,53 динара али се 
мењају економске класификације и намене и гласе:

2.5.РАСХОДИ 
ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2013.ГОДИНУ
РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

 

Економ 
класиф ОПИС

ПЛАНИРАНО Учешће
Из буџета 
оптшине %

41
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ  0,00

411
Плате и додаци 

запослених 66.927.000,00 14,20

412
Социјални доприноси на 

терет послодавца 12.315.000,00 2,61
413 Накнаде у натури 100.000,00 0,02

414
Социјална давања 

запосленим 10.291.000,00 2,18
415 Накнаде за запослене 5.887.000,00 1,25

416
Награде,бонуси и остали 

посебни расходи 160.000,00 0,03

 УКУПНО 41 95.680.000,00 20,29

42
КОРИШЋЕЊЕ 

УСЛУГА И РОБА  0,00
421 Стални трошкови 22.399.292,08 4,75
422 Трошкови путовања 1.852.473,35 0,39
423 Услуге по уговору 44.808.551,46 9,50
424 Специјализоване услуге 14.608.587,98 3,10

425
Текуће поправке и 

одржавања 22.911.652,19 4,86
426 Материјал 14.927.242,05 3,17

 УКУПНО 42 121.507.799,11 25,77

43

УПОТРЕБА 
ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА  0,00

431
Употреба основних 

средстава  0,00

434

Употреба 
земљишта,шума,воде и 

рудних богастава 163.000,00 0,03

 УКУПНО 43 163.000,00 0,03

44 ОТПЛАТА КАМАТА  0,00
441 Отплатедомаћих камата  0,00

 УКУПНО 44 0,00 0,00

45 СУБВЕНЦИЈЕ  0,00

451

Субвенције 
нефинансијских 

корпорација 500.000,00 0,11

453

Субвенције јавним 
финансиским 
институцијама  0,00

 УКУПНО 45 500.000,00 0,11

46
ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ  0,00

463
Трансфери осталим 

нивоима власти 43.143.612,98 9,15

465
Остале донац. Дотац.и 

трансфери 7.512.000,00 1,59

 УКУПНО 46 50.655.612,98 10,74

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  0,00

472
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 28.680.000,00 6,08

 УКУПНО 47 28.680.000,00 6,08
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48 ОСТАЛИ РАСХОДИ  0,00

481
Дотације невладиним 

организацијама 9.282.000,00 1,97

482

Порези, обавезне таксе 
и казне наметнути од 
једног нивоа власти 

другом 13.840.244,56 2,94

483

Новчане казне и пенали 
по решењу судова и 

судских тела 570.000,00 0,12

484
Накнаде штете наст.услед 

елемент.непогода 500.000,00 0,11

485

Накн.штете за повр.или 
штету нанету од стране 

државних органа 100.000,00 0,02

 УКУПНО 48 24.292.244,56 5,15

49 РЕЗЕРВЕ  0,00
499 Средства резерви 7.019.000,00 1,49

 УКУПНО 49 7.019.000,00 1,49

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА  0,00

511
Зграда и грађевински 

објекти 137.685.008,72 29,20
512 Машине и опрема 4.837.355,16 1,03
513 Остала основна средства  0,00
515 Нематеријална имовина 100.000,00 0,02

 УКУПНО 51 142.622.363,88 30,25

54
ПРИРОДНА 
ИМОВИНА  0,00

541 Земљиште 353.000,00 0,07

 УКУПНО 54 353.000,00 0,07

 УКУПНО КЛАСА 5 142.975.363,88 30,33
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  0,00

611
Отплата главнице дом.

кредитор.  0,00
 УКУПНО 61 0,00 0,00

 
УКУПНИ ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ 328.497.656,65 69,67

 
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 471.473.020,53 100,00

 
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА:  0,00
01. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 294.825.207,68 62,53

04.
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 73.063.950,00 15,50

07.
ДОНАЦ.ОД ОСТ.НИВ.

ВЛАСТИ 84.729.297,36 17,97

13.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ 
ВИШАК ПРИХ.ИЗ 

ПРЕД.Г. 18.854.565,49 4,00

08.
ДОНАЦ.ОД НЕВЛ.ОРГ.

И ПОЈЕД.  0,00

 
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 471.473.020,53 100,00

Члан 5.
Члан 8. Одлуке о буџету за 2014.годину 

(после Четвртог ребаланса) износи 471.473.020,53 
динара:

Укупни текући приходи и примања Буџета 
и буџетских корисника у износу од 487.279.621,21 
за 2014. годину смањују се за динара 15.806.600,68 
и сада износе 471.473.020,53 динара, мењају се 
поједине врсте прихода и примања и то: 

Укупни текући приходи и примања Буџета 
–Извор 01 у износу од 313.679.773,21 за 2014. 
годину смањују се за динара 16.006.600,68 и сада 
износе 297.673.172,49 динара, мењају се поједине 
врсте прихода и примања и то: 

- Капитални трансфери од Републике-
Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, економ.класиф.733-251-01 
смањује се за динара 16.006.600,68 и сада износи 
182.818.607,00 динара,

Укупни текући приходи и примања 
буџетских корисника-Месних заједница –Извор 
04 у износу од 173.599.848,04 за 2014. годину 
повећава се за динара 200.000,00 и сада износе 
173.799.848,04 динара, мењају се поједине врсте 
прихода и примања и то:

- Приходи од самодоприноса, економска 
класификација 711-180 повећава се за динара 
200.000,00 и сада износи 1.200.000,00,

- Приходи буџетских корисника који 
остварују додатним активностима, економска 
класификација 742-370, повећава се за динара 
150.000,00 и сада износи динара 150.000,00 и 

Мешовити и неодређени приходи, економска 
класификација 745-000 смањује се за динара 
150.000,00 и сада износи 23.145.000,00 динара.

Члан 6.
Члан 9. Одлуке о буџету за 2014.годину 

мења се и износи од 471.473.020,53 динара али се 
мењају економске класификације и намене и гласе:

Члан 7.
Члан 10. гласи: Укупни расходи и издаци из 

свих извора финансирања у износу од 471.473.020,53 
динара, распоређују се по корисницима и то:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01:
- Позиција 47 (47.15) економска 

класификација 463 (4632) Трансфери осталим 
нивоима власти, раздео 03.02.03. фунција 912 
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Основна школа „Дуде Јовић“ Жабари, повећава се 
за динара 230.000,00 и сада износи 12.825.000,00 
динара,

- Позиција 48 (48.12) економска 
класификација 463 (4632) Трансфери осталим 
нивоима власти, раздео 03.02.04. фунција 912 
Основна школа „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац повећава се за динара 2.500.000,00 
и сада износи 11.370.000,00 динара и

-Позиција 185 економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, раздео 03.11. 
функција 160 Месне заједнице општине Жабари 
повећава се за динара 4.129.971,72 и сада износи 
13.429.058,72 динара.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04: 
-Раздео 03.11, Месне заједнице општине, 

функција 160:
-Позиција 172, економска класификација 

415-Накнада за запослене, повећава се за динара 
10.000,00 и сада износи 87.000,00,

-Позиција 173, економска класификација 
421-Стални трошкови, повећава се за динара 
935.000,00 и сада износи 13.184.000,00,

-Позиција 175, економска класификација 
423-Услуге по Уговору, повећава се за динара 
935.000,00 и сада износи 4.310.000,00

-Позиција 176, економска класификација 
424-Специјализоване услуге, смањује се за динара 
65.000,00 и сада износи 1.661.000,00

-Позиција 177, економска класификација 
425-Текуће поправке и одржавање, повећава се за 
динара 2.905.500,00 и сада износи 7.817.500,00,

-Позиција 178, економска класификација 
426-Материјал, повећава се за динара 105.500,00 и 
сада износи 4.963.500,00,

-Позиција 179, економска класификација 
434-Употреба природне имовине, повећава се за 
динара 10.000,00 и сада износи 163.000,00,

-Позиција 181, економска класификација 
465-Остале донације, дотације и трансфери, 
смањује се за динара 5.000,00 и сада износи 
2.812.000,00

-Позиција 182, економска класификација 
481-Донације невладиним организацијама, смањује 
се за динара 5.000,00 и сада износи 387.000,00,

-Позиција 183, економска класификација 
482-Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од другог нивоа власти, повећава се за динара 
60.000,00 и сада износи 1.315.000,00,

-Позиција 185, економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, смањује се за 
динара 4.374.000,00 и сада износи 27.505.950,00,

-Позиција 186, економска класификација 
512-Машине и опрема, смањује се за динара 
18.000,00 и сада износи 570.000,00 и

-Позиција 187, економска класификација 
541-Земљиште, смањује се за динара 7.000,00 и 
сада износи 353.000,00.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 400-429/2014-01 Жабари 17.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

БЕГОВИЋ САША , с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ IV - Р ЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
2014 Г.

Предлажемо да се приходи и примања и 
расходи и издаци Буџета општине Жабари за 2014 
годину (после трећег ребаланса) који су планирани 
у износу од 313.679.773,21 динара смање за 
16.006.600,68 динара и да сада план буџета општине 
Жабари за 2014. годину износи 297.673.172,49 
динара, сопствена средства осталих буџетских 
корисника да се повећају за 200.000,00 динара код 
Месниј заједница и да се ниво од 173.599.848.04 
повећа за тај износ и буде 173.799.848,04 динара, 
а самим тим и план Трезора општине Жабари 
од динара 487.279.621,21 смањује за динара 
15.806.600,68 тако да сада износи динара 
471.473.020,53.

Другим ребалансом буџета за 2014.годину 
повећали смо буџет за очекиваних 16.006.600,68 
динара капиталног трансфера од Републике-
Министарства за пољопривреду, шумарства и 
водопривреде-Управе за пољопривредно земљиште 
уређење ( за ревитализацију) пољских путева 
за пројекат чија је укупна вредност са надзором 
22.866.572,40 динара за ревитализацију пољских 
путева а наше учешће са надзором је 6.859.971,72 
динара које смо обезбедили преко ЈП Дирекције за 
изградњу општине Жабари, па пошто није дошло до 
реализације тог пројекта принућени смо да буџет за 
2014.годину смањимо за тај износ.

Код ЈП Дирекције за изградњу општине 
Жабари смањујемо цео износ за пројекат за динара 
22.866.572,40 с тим што износ за наше учешће 
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усмеравамо на нове потребе и то код: Основне школе 
„Дуде Јовић” Жабари динара 230.000,00, Основне 
школе „Херој Роса Трифуновић” Александровац 
динара 2.500.000,00 плус надзор за пројекат санације 
школског дворишта у школи у Александровцу и 
код Месних заједница за измирење обавеза код 
Месне заједнице Симићево око асфалтирања пута 
у Дугановичкој улици од „Гоше” према „Кусјачком 
путу” динара 2.160.000,00 плус за надзор и Месној 
заједници Сибница за радове по коначној ситуацији 
на Дому културе динара 1.398.118,04 плус надзор.
Сопствена средства осталих индиректних корисника 
т.ј.Месних заједница повећали смо за 200.000,00 
динара и у оквиру њихових раздела измршили 
смо и измене и допуне појединих већ планираних 
позиција.

У оквиру расхода извршили смо измену 
позиција буџетских корисника т.ј. оне за које већ 
постоји Одлука али су средства недовољна или 
мењају намену

Овај предлог Ребаланса буџета за 2014. 
годину радимо у складу са чланом 28. Буџета 
општине Жабари за 2014. годину(„Сл.гласник 
општине Жабари” бр. 6/2013, 1/2014,3/2014 и 
6/2014).

Број:400-429/2014-01
Жабари 17.12.2014. год.

Шеф буџета и трезора,
Славица Вукашиновић, с.р.

3

На основу чл. 43 Закона о буџетском систему 
(“Сл.гласник РС”, бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 
101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/13), Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник Р.С.бр. 62/06,47/2011 и 93/2012) и чл. 32 
став1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“ Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 129/07) и чл.10 став 
1.тачка 3. и 13. став 1.тачка 2. Статута Општине 
Жабари, (“ Сл. гласник Општине Жабари”, бр.7/08), 
а на предлог Општинског већа Скупштина општине 
Жабари на седници одржаној дана 17.12.2014. 
године, донела је:

ОДЛУКА
 O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2015. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и 

примања, расходи и издаци буџета општине 
Жабари за 2015 годину ( у даљем тексту Буџет), 
њено извршење, обим задуживања за потребе 
финансирања дефицита и конкретних пројеката, 
управљање јавним дугом, коришћења донација, 
коришћење прихода од продаје добара и услуга 
буџетских корисника, права и обавезе корисника 
буџетских средстава.

I . OПШТИ ДЕО

Члан 2.
Буџет општине Жабари за 2015. годину 

састоји се од:

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА 
РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
ТРЕЗОР ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ
 2015.Г.

у динaрима

Pozicija  Опис Износ

  

А. РАЧУН ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

 

 

1. Укупни приходи и 
примања од продаје 
нефинансијске имовине 
(кл. 7+8) 319.994.087,00

 
 
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(класа 7) у чему: 319.994.087,00

1  - буџетска средства 294.559.087,00
2  - сопствени приходи 25.435.000,00
3  - донације  

4  

1.2. ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 8)  

  

2. Укупни расходи и издаци 
за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 319.994.087,00

  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(класа 4) у чему: 282.554.290,00

5  - текући буџетски расходи 271.664.290,00

6  
- расходи из сопствених 
прихода 10.890.000,00

7  - донације  

  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) у 
чему: 37.439.797,00
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8  - текући буџетски издаци 22.894.797,00

9  
- издаци из сопствених 
прихода 14.545.000,00

10  - донације  

  

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 
4+5) 0,00

11  

Издаци за набавку 
финансијске имовине (у 
циљу спровођења јавних 
политика) категорија 62  

12  

Примања од продаје 
финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)  

  

УКУПАН ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 
(7+8) - (4+5) +(92-62) 0,00

  
Б. РАЧУН 
ФИНАНСИРАЊА  

13  

Примања од продаје 
финансијске имовине (конта 
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  

14  
Примања од задуживања 
(категорија 91)  

15  
Неутрошена средства из 
претходних година  

16  
Издаци за отплату главнице 
дуга (61)  

17  

Издаци за набавку 
финансијске имовине која 
није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62)  

  

НЕТО 
ФИНАНСИРАЊЕ(13+14+15)-
(16+17) 0,00

Приходи и примања, расходи и издаци који 
представљају буџетска средства утврђени су у 
следећим износима у рачуну прихода и примања:
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.

Г.-31.12.2015. ГОД.

ОПИС Шифра 
ек.класиф. Укупна сред.

 2  
УКУПНИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ

 319.994.087,00
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи 71 85.095.000,00
 1.1. Порез на 
доходак, добит и кап.
добитке(осим самодоп.) 711 50.045.000,00
 1.2. Самодопримос 711180 1.495.000,00

 1.3. Порез на имовину 713 21.000.000,00
 1.4. Порез на добра и 
услуге

714

10.050.000,00

 (осим накнаде које 
се користе преко Буџ.
фонда), у чему:
 - поједине врсте прихода 
са одређеном наменом 
(намен.пх.)   
 1.5. Остали порески 
приходи 716+719 4.000.000,00
2. Непорески приходи

74+77+78

50.712.000,00

 (осим накнада које 
се користе преко Буџ.
фонда), у чему:
3. Донације 731+732  
4. Трансфери 733 184.187.087,00
5. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 8  
УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ

 319.994.087,00
И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 282.554.290,00
 1.1. Расходи за 
запослене 41 85.111.771,00
 1.2. Коришћење роба и 
услуга 42 96.174.000,00
 43 100.000,00
 1.3. Отплата камата 44  
 1.4. Субвенције 45 3.000.000,00
 1.5. Социјална заштита 
из буџета 47 19.420.000,00
 1.6. Остали расходи 48+49 33.095.702,00
2. Трансфери 463+465 45.652.817,00
3. Издаци за набавку 
нефинансијске имовине 5 37.439.797,00
4. Издаци за набавку 
финансијске имовине 
(осим 6211) 62  
ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И  

0,00ЗАДУЖИВАЊА  

1. Примања по основу 
отплате кредита и 
продаје фин. Имовине 92 0,00
 1.1. Примања од продаје 
домаће финансијске 
имовине 921  
2. Задуживање 91  
 2.1. Задуживање код 
домаћих кредитора 911  



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 9

 2.2. Задуживање код 
страних кредитора 912  
ОТПЛАТА ДУГА 
И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  0,00
3. Отплата дуга 61  
 3.1. Отплата дуга 
домаћим кредиторима 611  
 3.2. Отплата дуга 
страним кредиторима 612  
 3.3. Отплата дуга по 
гаранцијама 613  
4. Набавка финансијске 
имовине 6211  

 

НЕРАСОПОРЕЂЕНИ 
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3

 
(класа 3, извор 
финансирања 13)
   

   
НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

3

 

ПРЕДХОДИНИХ 
ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 14)
ПРОМЕНА СТАЊА 
НА РАЧУНУ:(92+3-
62+62)  0,00

Члан 3.
Буџет општине Жабари за 2015. годину 

састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од 

319.994.087,00 динара,
2. Расходи и издаци у износу од 

319.994.087,00 динара и
3. Буџетског суфицит-дефицит у 

износу од 0,00 динара.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву издвајају се 

средства у износу од 6.298.682,00 динара, и она 
ће се користити одлуком председника општине, а 
на предлог локалног органа управе надлежног за 
финансије, за непредвиђене и недовољно предвиђене 
апропријације, (врста трошка) и представљају 
повећање апропријације за одређене намене.

Председник општине може, пренети у 
текућу буџетску резерву средства распоређена овом 
Одлуком, за коју утврди да неће бити утрошена .

Изузетно средства текуће буџетске резерве 
могу се користити и за извршавање обавеза буџета 
услед смањеног обима примања буџета локалне 
самоуправе.

Члан 5.
У сталну буџетску резерву издваја се износ 

од 1.574.670,00 динара.
Средства сталне буџетске резерве планирају 

се у буџету општине и исказују као посебна 
апропријација и користе се у складу са Законом о 
буџетском систему

Председник општине одлучује о коришћењу 
средстава (чл.70 Закона) сталне резерве буџета 
на предлог локалног органа управе надлежног за 
финансије.

Извештај о коришћењу средстава сталне 
буџетске резерве председник општине доставља 
скупштини уз Завршни рачун буџета.

Члан 6.
 Расходи и издаци из члана 2 ове одлуке 
користиће се за следеће програме:

Извори 
финансирања за 
Разделе 1,2,3,4 и 5 :

01 Приходи из буџета 294.559.087 294.559.087

02
Трансфери између 
корисника на истом 
нивоу

0

03 Социјални 
доприноси 0

04
Сопствени 
приходи буџетских 
корисника

2.115.000 2.115.000

05 Донације од 
иностраних земаља 0

06
Донације од 
међународних 
организација

0

07 Трансфери од 
других нивоа власти 2.645.000 2.645.000

08

Добровољни 
трансфери од 
физичких и правних 
лица

20.675.000 20.675.000

09
Примања од продаје 
нефинансијске 
имовине

0

10 Примања од 
домаћих задуживања 0

11
Примања од 
иностраних 
задуживања

0
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12

Примања од отплате 
датих кредита и 
продаје финансијске 
имовине

0

13
Нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих година

0

14

Неутрошена 
средства од 
приватизације из 
претходних година

0

15
Неутрошена 
средства донација из 
претходних година

0

16
Родитељски динар 
за ваннаставне 
активности

0

Свега за Разделе 
1,2,3,4 и 5: 294.559.087 25.435.000 319.994.087

УКУПНИ 
РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ:

294.559.087 25.435.000 319.994.087

Члан 7.
Издаци за капиталне пројекте, остале 

капиталне издатке буџетских корисника и капиталне 
трансфере осталим нивоима власти за буџетску 
2015. годину и наредне две године исказујемо у 
следећој табели:

KАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2015-2017 
Економ.
класиф, Програм

Прог.
активност Функција ОПИС 2015. 2016. 2017. Након 2017.

511 000

2 
Комунална 
делатност 0601-0010 640 Улична расвета 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
    Донације 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
511 000  0601-0001 630  Водоснабдевање     
    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност:  0,00 0,00 0,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине     
    Донације     

 

7. 
Комунална 
инфра-
структура 0701-0002 451

 Одржавање путева-реконструкци
ја,асфалтирање и ревитализација 
пољских путева 11.000.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00

    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 11.000.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
    Донације 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

511 000
13. Развој 
културе 1201-0001 820  Услуге културе 6.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00

    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 6.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 4.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
    Донације 2.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

511 000

14 Развој 
спорта и 
омладине  810

 Одржавање спортске 
инфраструктуре 3.544.797,00 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 11

    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 3.544.797,00 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 1.544.797,00 1.000.000,00 544.797,00 2.000.000,00
    Донације 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

 
9 Основно 
образовање 2002-0001 912  3.164.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

   912 Осн.школа “Дуде Јовић”Жабари 1.575.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00

    
Реконстрикција крова школе у 

Брзоходу 630.000,00    

    
Централно грејање школе у 

Брзоходу 525.000,00    
    Санација темеља школе у Сибници 420.000,00    
    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     

    
Остала реконструкција школских 
објеката     

    Укупна вредност: 1.575.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 1.575.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
    Донације     
  2002-0001 912 Осн.школа”Роса Трифуновић”Ал 1.589.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

    
Замена прозора и столарије у школи 

у Влашком Долу 1.109.000,00    
    Сређивање фасаде школе у Тићевцу 480.000,00    

    
Изградња трибина у школском 
дворишту у Влашком Долу     

    
Остала реконструкција школских 
објеката     

    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 1.589.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 1.589.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
    Донације     

 

7 Путна 
инфра-
структура 0701-0001 451

Друмски саобраћај-управљање 
инфраструктуром  0,00  0,00

  0701-0002 451 Одржавање путева 9.830.000,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00

   451
Реконструкција (асфалтирање) 
локалног пута Четереже - Сибница 3.000.000,00 5.000.000,00 6.420.000,00 7.000.000,00

   451
Реконструкција (поплочавање) 
тротоара у Жабарима 2.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.739.906,00

   451

Извођење радова на летњем 
одржавању локалних путева и улица 
на територији општине Жабари 2.880.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

   451

Уређење (ревитализација) пољских 
путева на територији општине 
Жабари 1.000.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.300.000,00

   451 Пројектно планирање 950.000,00 1.050.000,00 950.000,00 750.000,00
    Година почетка 2015.     
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    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 9.830.000,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 9.830.000,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00
    Донације     
    Укупно програм 7: 20.830.000,00 28.680.000,00 35.000.000,00 48.789.906,00
         

 

5 Развој 
пољо-
привреде 0101-0001 420 Фонд за пољопривреду 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

   421 Набавка стеоних јуница 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
    Година почетка 2015.     
    Година завршетка након 2017.     
    Укупна вредност: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
    Извори финансирања:     
    Буџет општине 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
    Донације 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
         
    УКУПНИ РАСХОДИ : 37.038.797,00 40.680.000,00 46.044.797,00 64.789.906,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 2 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 5 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 7 20.830.000,00 28.680.000,00 35.000.000,00 48.789.906,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 9 3.164.000,00 0,00 0,00 0,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 13 6.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
    УКУПНО ПРОГРАМ 14 3.544.797,00 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00
    УКУПНИ ПРОГРАМИ: 37.038.797,00 40.680.000,00 46.044.797,00 64.789.906,00

Члан 8
Овом одлуком о буџету за 2014. годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у износу од 

37.038.700,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
- из текућих прихода буџета у износу од 22.493.797,00 динара и
- суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 14.545.000,00 динара.
- За капиталне пројекте планирано је да се у 2016. години обезбеде средства у буџету у укупном 

износу од 40.680.000,00 динара и то:
- текући приходи буџета у износу од 27.180.000,00 динара и
- суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 13.500.000,00 динара 

 За капиталне пројекте планирано је да се у 2017. години обезбеде средства у буџету у укупном износу 
од 46.044.797,00 динара и то:

- текући приходи буџета у износу од 27.794.797,00 динара и
- суфинансирање из осталих извора буџетских корисника у износу од 18.250.000,00 динара.
План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели.

Члан 9.
Приходи и примања буџета општине Жабари у укупном износу од 319.994.087.000,00 динара по 

врстама, односно економским класификацијама :

К
ла

са
/К

ат
ег

ор
иј

а/
Гр

уп
а

К
он

то

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

 План за 2015. 

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  Средства 
из буџета 

Структ-
ура %

 Средства 
из осталих 

извора 
финан. буџ. 
корисника 

  Пренета средства из претходне године     
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700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  294.459.087 28,9%  25.435.000  319.894.087 

710000  ПОРЕЗИ  85.095.000 17,0%  -  85.095.000 

711000  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  50.045.000 13,2%  -  50.045.000 

 711111 Порез на зараде  39.000.000 0,5%   39.000.000 

 711121

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске 
управе

 1.500.000 0,5%   1.500.000 

 711122

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе

 1.500.000 0,5%   1.500.000 

 711123
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем

 1.500.000 0,0%   1.500.000 

 711143 Порез на приходе од непокретности  50.000 0,0%   50.000 

 711145

Порез на приходе од давања у 
закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе 

 0,0%   - 

 711146 Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе  0,0%   - 

 711147 Порез на земљиште  0,0%   - 

 711148 Порез на приходе од непокретности, по 
решењу Пореске управе  0,0%   - 

 711161 Порез на приходе од осигурања лица  0,5%   - 
 711181 Самодоприноси  1.495.000 1,7%   1.495.000 
 711190 Порез на друге приходе  5.000.000 7,1%   5.000.000 

713000  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  21.000.000 4,1%  -  21.000.000 

 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од физичких лица  12.000.000 1,5%   12.000.000 

 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица  4.500.000 0,0%   4.500.000 

 713126
Порез на имовину (осим на неизграђено 
земљиште), обвезника који воде 
пословне књиге 

 0,2%   - 

 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе  500.000 0,7%   500.000 

 713421
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске 
управе

 2.000.000 0,0%   2.000.000 

 713422

Порез на пренос апсолутних права 
на акцијама и другим хартијама од 
вредности, по решењу Пореске 
управе

 0,7%   - 

 713423

Порез на пренос апсолутних права 
на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске 
управе 

 2.000.000 0,0%   2.000.000 

 713424
Порез на пренос апсолутних права 
у осталим случајевима, по решењу 
Пореске управе 

 0,0%   - 
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 713611 Порез на акције на име и уделе  3,4%   - 
714000  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  10.050.000 0,0%  -  10.050.000 

 714441 Средства за противпожарну заштиту  0,2%   - 

 714431

Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе(коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.) 

 500.000 2,2%   500.000 

 714513
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина

 6.500.000 0,0%   6.500.000 

 714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта  50.000 0,0%   50.000 

 714549 Накнада од емисије SO2, NO2, 
прашкастих материја и одложеног отпада  0,0%   - 

 714552 Боравишна такса  1,0%   - 

 714562 Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине  3.000.000 0,0%   3.000.000 

 714572 Комунална такса за држање средстава за 
игру („забавне игре“)  1,4%   - 

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ  4.000.000 1,4%  -  4.000.000 

 716111 Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору  4.000.000 61,6%   4.000.000 

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  181.542.087 0,0%  2.645.000  184.187.087 

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 
ОРГАНИЗАЦИЈА  - 0,0%  -  - 

 732140 Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова  61,6%   - 

733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ  181.542.087 61,6%  2.645.000  184.187.087 

 733151
Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина  181.542.087 0,0%  2.645.000  184.187.087 

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

 0,0%   - 

 733253 Капитални трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа општина  9,4%   - 

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ  27.792.000 2,0%  22.790.000  50.582.000 
741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  6.032.000 0,7%  -  6.032.000 

 741151 Камате на средства трезора општине  2.000.000 0,0%   2.000.000 

 741411 Приход од имовине који припада 
имаоцима полисе осигурања  0,0%   - 

 741510 Накнада за коришћење природних 
добара  0,0%   - 

 741520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта  0,1%   - 

 741522

Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредних објеката у државној 
својини

 200.000 0,1%   200.000 

 741526 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта  150.000 0,8%   150.000 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 15

 741531

Комунална такса за коришћење простора 
на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности

 2.332.000 0,0%   2.332.000 

 741532

Комунална такса за коришћење простора 
за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима

 0,0%   - 

 741533

Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге облике 
привременог коришћења

 0,4%   - 

 741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта  1.300.000 0,0%   1.300.000 

 741535 Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом  0,0%   - 

 741542 Накнада за коришћење природног 
лековитог фактора  0,0%   - 

 741560 Накнада за воде  0,0%   - 

 741569 Накнада за коришћење сливних вода од 
приватних лица  50.000 3,4%   50.000 

742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА  10.061.000 1,2%  -  10.061.000 

 742152

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета

 3.610.000 0,3%   3.610.000 

 742251 Општинске административне таксе  800.000 0,0%   800.000 

 742252 Накнада за обавезни здравствени преглед 
биља  0,1%   - 

 742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта (дубиоза)  400.000 0,0%   400.000 

 742254
Трошкови пореског и прекршајног 
поступка изворних јавних прихода 
општина и градова

 1,7%   - 

 742351 Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине  5.000.000 0,1%   5.000.000 

 742372 Приходи буџетских корисника које 
остварују додатним активностима  251.000 1,0%   251.000 

743000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ  3.020.000 1,0%  -  3.020.000 

 743324
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима

 3.000.000 0,0%   3.000.000 

 743351

Приходи од новчаних казни за прекршаје 
у корист нивоа општина изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, 
као и одузета имовинска корист у том 
прекршају

 20.000 0,0%   20.000 

744000  ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА  0,0%  22.790.000  22.790.000 
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 744151
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
општине

 0,0%  13.290.000  13.290.000 

 744251
Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
општине

 2,9%  9.500.000  9.500.000 

745000  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ  8.679.000 2,9%  -  8.679.000 

 745151 Остали приходи у корист нивоа градова  8.579.000 0,0%   8.579.000 

 745152 Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа града  100.000 0,0%   100.000 

 745153
Део добити јавног предузећа према 
одлуци управног одбора јавног 
предузећа у корист нивоа градова

 0,0%   - 

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  30.000 0,0%  -  30.000 

 771111 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  30.000 0,0%   30.000 

790000  ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  - 0,0%  -  - 
 791110 Приходи из буџета  0,0%   - 

800000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  100.000 0,0%  -  100.000 

810000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  100.000 0,0%  -  100.000 

 811000 Примања од продаје непокретности  100.000 0,0%   100.000 
 812000 Примања од продаје покретне имовине  0,0%   - 

840000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

 - 0,0%  -  - 

 841000 Примања од продаје земљишта  0,0%   - 

900000
 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

 - 0,0%  -  - 

910000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  - 0,0%  -  - 

 911441 Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа градова  0,0%   - 

 912 Примања од иностраног задуживања  0,0%   - 

920000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ  - 0,0%  -  - 

 921941 Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа градова  100,0%   - 

 7+8+9
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ

 294.559.087 100,0%  25.435.000  319.994.087 

 
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  294.559.087 0,0%  25.435.000  319.994.087 

Легенда  Средства из буџета Средства из осталих 
извора

 Изворни приходи 56.787.000 22.790.000

 Уступљени приходи 56.130.000 0

 Трансфери 181.542.087 2.645.000
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 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000 0
 Примања од задуживања 0 0

 
Укупно 294.559.087 25.435.000

Члан 10.
Издаци буџета и буџетских корисника, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и 

то: 
 ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета
Структура 

%

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  271.664.290   10.890.000  282.554.290 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  85.061.771 28,9%  50.000  85.111.771 
411 Плате и додаци запослених  57.016.339 19,4%  -  57.016.339 
412 Социјални доприноси на терет послодавца  10.540.134 3,6%  -  10.540.134 
413 Накнаде у натури (превоз)  100.000 0,0%  -  100.000 
414 Социјална давања запосленима  10.425.298 3,5%  50.000  10.475.298 
415 Накнаде за запослене  6.530.000 2,2%  -  6.530.000 
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи  450.000 0,2%  -  450.000 
417 Посланички додатак;  - 0,0%  -  - 
418 Судијски додатак.  - 0,0%  -  - 
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  86.564.000 29,4%  9.610.000  96.174.000 
421 Стални трошкови  10.090.000 3,4%  705.000  10.795.000 
422 Трошкови путовања  10.520.000 3,6%  100.000  10.620.000 
423 Услуге по уговору  35.462.000 12,0%  1.635.000  37.097.000 
424 Специјализоване услуге  5.580.000 1,9%  430.000  6.010.000 

425
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
мат)  16.497.000 5,6%  3.310.000  19.807.000 

426 Материјал  8.415.000 2,9%  3.430.000  11.845.000 
430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  100.000 0,0%  -  100.000 
431 Амортизација некретнина и опреме;  - 0,0%  -  - 
432 Амортизација култивисане имовине;  - 0,0%  -  - 
433 Употреба драгоцености;  - 0,0%  -  - 
434 Употреба природне имовине;  100.000 0,0%  -  100.000 
435 Амортизација нематеријалне имовине  - 0,0%  -  - 

440 ОТПЛАТА КАМАТА  - 0,0%  -  - 

441 Отплата домаћих камата;  - 0,0%  -  - 
442 Отплата страних камата;  - 0,0%  -  - 

443 Отплата камата по гаранцијама  - 0,0%  -  - 

444 Пратећи трошкови задуживања  - 0,0%  -  - 
450 СУБВЕНЦИЈЕ  3.000.000 1,0%  -  3.000.000 

4511
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама  3.000.000 1,0%  -  3.000.000 
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4512

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 - 0,0%  -  - 

452
Субвенције приватним финансијским 
институцијама;  - 0,0%  - 

453
Субвенције јавним финансијским 
институцијама;  - 0,0%  -  - 

454 Субвенције приватним предузећима  - 0,0%  -  - 
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  44.852.817 15,2%  800.000  45.652.817 
461 Донације страним владама  - 0,0%  -  - 

462 Донације и дотације међународним 
организацијама  - 0,0%  -  - 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  27.685.000 9,4%  27.685.000 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти  8.050.000 2,7%  -  8.050.000 

464 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања  - 0,0%  -  - 

465 Остале донације, дотације и трансфери  9.117.817 3,1%  800.000  9.917.817 
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  19.420.000 6,6%  -  19.420.000 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  19.420.000 6,6%  -  19.420.000 
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ  24.792.350 8,4%  430.000  25.222.350 
481 Дотације невладиним организацијама;  9.912.350 3,4%  200.000  10.112.350 
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;  13.360.000 4,5%  180.000  13.540.000 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова;  620.000 0,2%  50.000  670.000 

484

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока;

 600.000 0,2%  -  600.000 

485
Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних органа;  300.000 0,1%  -  300.000 

489

Расходи који се финансирају из средстава 
за реализацију националног инвестиционог 
плана

 - 0,0%  -  - 

490
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
БУЏЕТА

 7.873.352 2,7%  -  7.873.352 

494
Административни трансфери из буџета - 
Текући расходи

 - 0,0%  -  - 

495
Административни трансфери из буџета - 
Издаци за нефинансијску имовину

 - 0,0%  -  - 

496

Административни трансфери из буџета 
- Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине

 - 0,0%  -  - 

499
Административни трансфери из буџета - 
Средства резерве

 - 0,0%  -  - 

49911 Стална резерва  1.574.670 0,5%  -  1.574.670 
49912 Текућа резерва  6.298.682 2,1%  -  6.298.682 
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  22.894.797 7,8%  14.545.000  37.439.797 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА  22.794.797 7,7%  14.545.000  37.339.797 

511 Зграде и грађевински објекти;  19.769.797 6,7%  14.175.000  33.944.797 
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512 Машине и опрема;  2.675.000 0,9%  100.000  2.775.000 
513  Остале некретнине и опрема;  - 0,0%  -  - 
514 Култивисана имовина;  250.000 0,1%  250.000  500.000 
515 Нематеријална имовина  100.000 0,0%  20.000  120.000 
520 ЗАЛИХЕ  - 0,0%  -  - 
521 Робне резерве;  - 0,0%  -  - 
522 Залихе производње;  - 0,0%  -  - 
523 Залихе робе за даљу продају  - 0,0%  -  - 
531 Драгоцености  - 0,0%

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА  100.000 0,0%  -  100.000 
541 Земљиште;  100.000 0,0%  -  100.000 
542 Рудна богатства;  - 0,0%  -  - 
543 Шуме и воде  - 0,0%  -  - 

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за 
реализ. нип-а  - 0,0%  -  - 

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за 
реализ. нип-а

 - 0,0%  -  - 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  - 0,0%  -  - 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима  - 0,0%  -  - 
612 Отплата главнице страним банкама  - 0,0%  - 
613 Отплата дуга по гаранцијама  - 0,0%  - 
620 Набавка финансијске имовине  - 0,0%  -  - 

621 Набавка домаће фин. Имовине  - 0,0%  -  - 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  294.559.087 100,0%  25.435.000  319.994.087 

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
 Укупни расходи и издаци, финансирани из свих извора финансирања у износу од 319.994.087,00 
динара , распоређују се по корисницима и то:
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Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11
1 1 СКУПШТИНА OПШТИНЕ

1 1 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина

111 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.142.400 3.142.400
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 564.300 564.300
3 414 Социјална давања запосленима 391.887 391.887
4 415 Накнаде за запослене, 200.000 200.000
5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
6 417 Посланички додатак 0
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7 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
8 423 Услуге по уговору 5.812.000 5.812.000
9 424 Специјализоване услуге 0

10 426 Материјал 770.000 770.000
11 465 Остале донације, дотације и трансфери 637.000 637.000
12 481 Дотације невладиним организацијама 331.000 331.000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 11.948.587 11.948.587

Функција 111: 11.948.587 0 11.948.587
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 11.948.587 11.948.587
Свега за програмску активност 0602-0001: 11.948.587 0 11.948.587

2 0602-П1 Прослава Дана особођења Општине 
111 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 

и спољни послови
13 423 Услуге по уговору 1.550.000 1.550.000
14 424 Специјализоване услуге
15 426 Материјал 0

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 1.550.000 1.550.000

Функција 111: 1.550.000 0 1.550.000
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:

01 Приходи из буџета 1.550.000 1.550.000
Свега за пројекат 0602-П1: 1.550.000 0 1.550.000

3 0602-П2 Изборна комисија
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту
16 423 Услуге по уговору 200.000 200.000
17 426 Материјал 300.000 300.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 500.000 500.000

Функција 160: 500.000 0 500.000
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Свега за пројекат 0602-П2: 500.000 0 500.000

4 0602-П3 Политичке партије
160 Опште јавне услуге које нису класификоване на 

другом месту
18 481 Дотације невладиним организацијама 89.350 89.350

4819 Редовна делатност политичких партија 0
4819 Изборне активности политичких партија

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 89.350 89.350

Функција 160: 89.350 0 89.350
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:

01 Приходи из буџета 89.350 89.350
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Свега за пројекат 0602-П3: 89.350 0 89.350

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 14.087.937 14.087.937

Свега за Програм 15: 14.087.937 0 14.087.937

Извори финансирања за Главу 1:
01 Приходи из буџета 14.087.937 14.087.937

Свега за Главу 1: 14.087.937 0 14.087.937

Извори финансирања за Раздео 1:
01 Приходи из буџета 14.087.937 14.087.937

Свега за Раздео 1: 14.087.937 0 14.087.937

2 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
111 Извршни и законодавни органи

19 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.639.200 4.639.200
20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 838.900 838.900
21 414 Социјална давања запосленима 532.300 532.300
22 415 Накнаде за запослене 530.000 530.000
23 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
24 421 Стални трошкови 0
25 422 Трошкови путовања 300.000 300.000
26 423 Услуге по уговору 7.570.000 7.570.000
27 424 Специјализоване услуге 1.500.000 1.500.000
28 426 Материјал 1.120.000 1.120.000
29 465 Остале донације, дотације и трансфери 764.500 764.500
30 481 Дотације невладиним организацијама 0

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 17.794.900 17.794.900

Функција 111: 17.794.900 0 17.794.900
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 17.794.900 17.794.900
Свега за програмску активност 0602-0001: 17.794.900 0 17.794.900

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 17.794.900 17.794.900

Свега за Програм 15: 17.794.900 0 17.794.900

Извори финансирања за Главу 1:
01 Приходи из буџета 17.794.900 17.794.900

Свега за Главу 1: 17.794.900 0 17.794.900

Извори финансирања за Раздео 2:
01 Приходи из буџета 17.794.900 17.794.900
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Свега за Раздео 2: 17.794.900 0 17.794.900
3 1 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови
31 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.785.000 1.785.000
32 412 Социјални доприноси на терет послодавца 345.000 345.000
33 413 Накнаде у натури 0
34 414 Социјална давања запосленима 274.600 274.600
35 415 Накнаде за запослене 200.000 200.000
36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
37 421 Стални трошкови 0
38 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
39 423 Услуге по уговору 350.000 350.000
40 424 Специјализоване услуге 0
41 426 Материјал 220.000 220.000
42 465 Остале донације, дотације и трансфери 242.400 242.400
43 481 Дотације невладиним организацијама 0
44 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета 3.617.000 3.617.000

Функција 330: 3.617.000 0 3.617.000
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004:

01 Приходи из буџета 3.617.000 3.617.000
Свега за програмску активност 0602-0004: 3.617.000 0 3.617.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 3.617.000 3.617.000

Свега за Програм 15: 3.617.000 0 3.617.000

Извори финансирања за Главу 1:
01 Приходи из буџета 3.617.000 3.617.000

Свега за Главу 1: 3.617.000 0 3.617.000

Извори финансирања за Раздео 3:
01 Приходи из буџета 3.617.000 3.617.000

Свега за Раздео 3: 3.617.000 0 3.617.000

4 1 ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина

130 Опште јавне услуге
45 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 34.693.239 34.693.239
46 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.335.572 6.335.572
47 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
48 414 Социјална давања запосленима 7.204.522 7.204.522
49 415 Накнаде за запослене 4.300.000 4.300.000



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 23

50 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000 400.000
51 421 Стални трошкови 5.950.000 5.950.000
52 422 Трошкови путовања 250.000 250.000
53 423 Услуге по уговору 5.290.000 5.290.000
54 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
55 425 Текуће поправке и одржавање 4.300.000 4.300.000
56 426 Материјал 2.560.000 2.560.000
57 465 Остале донације, дотације и трансфери 4.675.750 4.675.750
58 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 520.000 520.000
59 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 500.000
60 485 Накнада штете за повреду од стране државних 

органа 300.000 300.000
61 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 1.500.000
62 512 Машине и опрема 1.800.000 1.800.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 80.879.083 80.879.083

Функција 130: 80.879.083 0 80.879.083
112 63 49911 Стална резерва 1.574.670 1.574.670
112 64 49912 Текућа резерва 6.298.682 6.298.682

Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета 7.873.352 7.873.352

Функција 112: 7.873.352 0 7.873.352
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 88.752.435 88.752.435
Свега за програмску активност 0602-0001: 88.752.435 0 88.752.435

0602-0002  Попис и укњижење јавне имовине Општине
0602-П4 112 Развој заједнице

65 422 Трошкови путовања
66 423 Услуге по уговору
67 424 Специјализоване услуге
68 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 112: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 0602-П4

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 0602-П4: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 88.752.435 88.752.435

Свега за Програм 1: 88.752.435 0 88.752.435

4 2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

69 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 780.000 780.000
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70 412 Социјални доприноси на терет послодавца 160.000 160.000
71 413 Накнаде у натури 0
72 414 Социјална давања запосленима 25.000 25.000
73 415 Накнаде за запослене 0
74 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
75 421 Стални трошкови 1.500.000 300.000 1.800.000
76 422 Трошкови путовања 100.000
77 423 Услуге по уговору 1.470.000 950.000 2.420.000
78 424 Специјализоване услуге 400.000 250.000 650.000
79 425 Текуће поправке и одржавање 4.287.000 3.150.000 7.437.000
80 426 Материјал 1.505.000 400.000 1.905.000
81 434 Употреба природне имовине 100.000 100.000
82 441 Отплата домаћих камата 0
83 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.095.000 800.000 1.895.000
84 481 Дотације невладиним организацијама 100.000 200.000 300.000
85 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300.000 150.000 450.000
86 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
87 511 Зграде и грађевински објекти 1.495.000 4.175.000 5.670.000
88 512 Машине и опрема 500.000 500.000
89 541 Земљиште 0

Извори финансирања за функцију 160: 0
01 Приходи из буџета 13.817.000 13.817.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 10.375.000 10.375.000

Функција 160: 13.817.000 10.375.000 24.192.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 0

01 Приходи из буџета 13.817.000 13.817.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 10.375.000 10.375.000

Свега за Програмску активност 0602-0002: 13.817.000 10.375.000 24.192.000
0

Извори финансирања за Програм 15: 0
01 Приходи из буџета 13.817.000 0 13.817.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 10.375.000 10.375.000

Свега за Програм 15: 13.817.000 10.375.000 24.192.000
0

Извори финансирања за Главу 2: 0
01 Приходи из буџета 13.817.000 0 13.817.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 10.375.000 10.375.000

Свега за Главу 2: 13.817.000 10.375.000 24.192.000

4 2.2. 0601 ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

660 Послови становања и заједнице неквалификовани 
на другом месту

90 424 Специјализоване услуге 0
91 511 Зграде и грађевински објекти 0

Извори финансирања за функцију 660:

01 Приходи из буџета 0 0 0
Функција 660: 0 0 0



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 25

Извори финансирања за Програмску 
активност 0601-0009:

01 Приходи из буџета 0 0 0
Свега за Програмску активност 0601-0009: 0 0 0

0601-0010 Јавна расвета
640 Улична расвета

92 421 Стални трошкови 0
93 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000
95 426 Материјал 0
95 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 1.000.000 2.000.000

Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 1.000.000 1.000.000
Функција 640: 2.000.000 1.000.000 3.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0601-0010:

01 Приходи из буџета 2.000.000 0 2.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 1.000.000 1.000.000
Свега за Програмску активност 0601-0010: 2.000.000 1.000.000 3.000.000
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 1.000.000 1.000.000
0601-0011 Одржавање гробља и погребне услуге

660 Послови становања и заједнице неквалификовани 
на другом месту

96 424 Специјализоване услуге
97 426 Материјал

Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета 0 0 0

Функција 660: 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета 0 0 0
Свега за Програмску активност 0601-0011: 0 0 0

0601-0014 Остале комуналне услуге

660 Послови становања и заједнице неквалификовани 
на другом месту

98 424 Специјализоване услуге
99 426 Материјал

Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета 0 0 0

Функција 660: 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета 0 0 0
Свега за Програмску активност 0601-0014: 0 0 0
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 2.000.000 0 2.000.000
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 1.000.000 1.000.000
Свега за Програм 2: 2.000.000 1.000.000 3.000.000

4 2.3. 0701 ПРОГРАМ 7 -ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-0002 Одржавање путева

451 Друмски саобраћај
100 424 Специјализоване услуге 0
101 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000
102 426 Материјал 0
103 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 5.000.000 9.000.000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 5.000.000 5.000.000
Функција 451: 6.000.000 5.000.000 11.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 5.000.000 5.000.000
Свега за Програмску активност 0701-0002: 6.000.000 5.000.000 11.000.000

Извори финансирања за Програм 7:
01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 5.000.000 5.000.000
Свега за Програм 7: 6.000.000 5.000.000 11.000.000

4 2.4. 1201 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
01201-
0001

Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
104 424 Специјализоване услуге 0
105 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000
106 426 Материјал 0
107 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Извори финансирања за функцију 820: 0
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Функција 820: 4.000.000 2.000.000 6.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Свега за Програмску активност 1201-0001: 4.000.000 2.000.000 6.000.000
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Свега за Програм 13: 4.000.000 2.000.000 6.000.000
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4 2.5. 1301 ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ

01301-
0003

Функционисање локалних установа културе

810 Одржавање спортске инфраструктуре
108 424 Специјализоване услуге 0
109 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000
110 426 Материјал 0
111 511 Зграде и грађевински објекти 544.797 2.000.000 2.544.797

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 1.544.797 1.544.797
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Функција 810: 1.544.797 2.000.000 3.544.797
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0003:

01 Приходи из буџета 1.544.797 0 1.544.797
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Свега за Програмску активност 1301-0003: 1.544.797 2.000.000 3.544.797
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 1.544.797 1.544.797
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 2.000.000 2.000.000
Свега Програм 14: 1.544.797 2.000.000 3.544.797
Извори финансирања за Раздео 4.2.

01 Приходи из буџета 27.361.797 20.375.000 47.736.797
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0 0
Свега раздео 4.2. 27.361.797 20.375.000 47.736.797

4 3 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

3.1. 112 422 Превоз ученика путника 8.800.000 0 8.800.000
Основна школа “Дуде Јовић” Жабари 4.800.000 4.800.000
Основна школа “Херој Роса Трифуновић” 
Александровац 4.000.000 4.000.000

113 422 Превоз и смештај деце ометене у развоју 500.000 500.000
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 9.300.000 9.300.000

Функција 912: 9.300.000 0 9.300.000
Извори финансирања за програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 9.300.000 0 9.300.000
Свега за програмску активност 2002-0001: 9.300.000 0 9.300.000

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање
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3.2. 114 463 Основна школа “Дуде Јовић” Жабари
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11.085.000 11.085.000
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 175.000 175.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 11.260.000 11.260.000

Функција 912: 11.260.000 0 11.260.000
Извори финансирања за програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 11.260.000 11.260.000
Свега за програмску активност 2002-0001: 11.260.000 0 11.260.000

2002-П1 Реконструкција крова школе у Жабарима
912 Основно образовање

115 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 630.000 630.000
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 630.000 630.000
Функција 912: 630.000 0 630.000
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:

01 Приходи из буџета 630.000 630.000
Свега за пројекат 2002-П1: 630.000 0 630.000

2002-П2 Централно грејање школе у Брзоходу

912 Основно образовање
116 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 525.000 525.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 525.000 525.000

Функција 912: 525.000 0 525.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:

01 Приходи из буџета 525.000 525.000
Свега за пројекат 2002-П2: 525.000 0 525.000

2002-П3 Санација темеља школе у Сибници 

912 Основно образовање
117 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 420.000 420.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 420.000 420.000

Функција 912: 420.000 0 420.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П3:

01 Приходи из буџета 420.000 420.000
Свега за пројекат 2002-П3: 420.000 0 420.000
Извори финансирања за Главу 3.2:

01 Приходи из буџета 12.835.000 0 12.835.000
Свега за Главу 3.2: 12.835.000 0 12.835.000

3.3. 118 463 Основна школа “Херој Роса Трифуновић” 
Александровац

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7.970.000 7.970.000
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 211.000 211.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 8.181.000 8.181.000
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Функција 912: 8.181.000 0 8.181.000

2002-П4 Замена прозора и столарије школе у Влашком 
Долу

912 Основно образовање
119 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.109.000 1.109.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1.109.000 1.109.000

Функција 912: 1.109.000 0 1.109.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П4:

01 Приходи из буџета 1.109.000 1.109.000
Свега за пројекат 2002-П4: 1.109.000 0 1.109.000

2002-П5 Фасада школе у Тићевцу
912 Основно образовање

120 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 480.000 480.000
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 480.000 480.000
Функција 912: 480.000 0 480.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П5:

01 Приходи из буџета 480.000 480.000
Свега за пројекат 2002-П5: 480.000 0 480.000

2002-П6 Изградња трибина у школском дворишту 
школе у Влашком Долу

912 Основно образовање
121 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 912: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 2002-П6:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 2002-П6: 0 0 0
Извори финансирања за Главу 3.3:

01 Приходи из буџета 9.770.000 0 9.770.000
Свега за Главу 3.3: 9.770.000 0 9.770.000
Извори финансирања за програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 31.905.000 31.905.000
Свега за програмску активност 2002-0001: 31.905.000 0 31.905.000
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 0
Функција 912: 0 0 0
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 31.905.000 0 31.905.000
Свега за Програм 9: 31.905.000 0 31.905.000

Извори финансирања за Главу 3:
01 Приходи из буџета 31.905.000 0 31.905.000

Свега за Главу 3: 31.905.000 0 31.905.000
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4 4 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
4 4.1 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “Војислав Илић-

Млађи” ЖАБАРИ
1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
122 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.742.500 1.742.500
123 412 Социјални доприноси на терет послодавца 383.700 383.700
124 414 Социјална давања запосленима 265.000 265.000
125 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000 200.000
126 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
127 421 Стални трошкови 110.000 110.000
128 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
129 423 Услуге по уговору 650.000 650.000
130 424 Специјализоване услуге 0
131 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
132 426 Материјал 190.000 190.000
133 465 Остале донације, дотације и трансфери 243.000 243.000
134 481 Дотације невладиним организацијама 440.000 440.000
135 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
136 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000 10.000
137 512 Машине и опрема 80.000 80.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4.364.200 4.364.200

Функција 820: 4.364.200 0 4.364.200
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:

01 Приходи из буџета 4.364.200 4.364.200
Свега за програмску активност 1201-0001: 4.364.200 0 4.364.200

1201-П1 Пројекат манифестације “ЧЕТЕРЕШКО 
ПРЕЛО”

820 Услуге културе
138 423 Услуге по уговору 1.150.000 300.000 1.450.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 1.150.000 1.150.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 300.000 300.000
Функција 820: 1.150.000 300.000 1.450.000
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

01 Приходи из буџета 1.150.000 300.000 1.450.000
Свега за пројекат 1201-П1: 1.150.000 300.000 1.450.000

1201-П2 Пројекат ОСТАЛЕ културне манифестације 

820 Услуге културе

139 481 Услуге по уговору 1.400.000 1.400.000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 1.400.000 1.400.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0
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Функција 820: 1.400.000 0 1.400.000
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

01 Приходи из буџета 1.400.000 0 1.400.000
Свега за пројекат 1201-П1: 1.400.000 0 1.400.000

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 6.914.200 300.000 7.214.200
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 300.000 300.000
Свега за Програм 13: 6.914.200 300.000 7.514.200

Извори финансирања за Главу 4.1:
01 Приходи из буџета 6.914.200 6.914.200
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 300.000 300.000
Свега за Главу 4.1: 6.914.200 300.000 7.214.200

4 4.2 820 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “Др.Проф.
Александар Ивић”ЖАБАРИ

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
140 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 580.000 580.000
141 412 Социјални доприноси на терет послодавца 140.000 140.000
142 413 Накнаде у натури 0
143 414 Социјална давања запосленима 90.000 90.000
144 415 Накнаде трошкова за запослене 90.000 90.000
145 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0
146 421 Стални трошкови 240.000 240.000
147 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
148 423 Услуге по уговору 1.100.000 1.100.000
149 424 Специјализоване услуге 0
150 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000
151 426 Материјал 150.000 150.000
152 465 Остале донације, дотације и трансфери 72.000 72.000
153 481 Дотације невладиним организацијама 0
154 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 10.000
155 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000 10.000
156 512 Машине и опрема 30.000 30.000
157 515 Нематеријална имовина 100.000 20.000 120.000

Извори финансирања за функцију 820: 0
01 Приходи из буџета 2.762.000 2.762.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000

Функција 820: 2.762.000 20.000 2.782.000
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001: 0

01 Приходи из буџета 2.762.000 2.762.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000
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Свега за програмску активност 1201-0001: 2.762.000 20.000 2.782.000
0

1201-П3 Пројекат Кулутурне манифестације у области 
библиотекарства 0

820 Услуге културе 0
158 423 Услуге по уговору 120.000 120.000

Извори финансирања за функцију 820:
04 Приходи из буџета 120.000 120.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 820: 120.000 0 120.000
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:

01 Приходи из буџета 120.000 120.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за пројекат 1201-П3: 120.000 0 120.000

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 2.882.000 2.882.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Програм 13: 2.882.000 20.000 2.902.000

Извори финансирања за Главу 4.4.2:
01 Приходи из буџета 2.882.000 2.882.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Главу 4.2: 2.882.000 20.000 2.902.000
Извори финансирања за Главу 4.4.

4 4.3 820 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
159 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 0

4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти 600.000
160 481 Дотације невладиним организацијама 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 800.000 800.000

Функција 820: 800.000 0 800.000
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:

01 Приходи из буџета 800.000 800.000
Свега за програмску активност 1201-0001: 800.000 0 800.000

4 4.4 840 ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
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1201-0001 Функционисање локалних установа културе
840 ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

161 481 Дотације невладиним организацијама 0
Извори финансирања за функцију 840:

01 Приходи из буџета 0 0
Функција 840: 0 0 0
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за програмску активност 1201-0001: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 10.596.200 10.596.200
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 300.000 300.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Програм 13: 10.596.200 320.000 10.916.200

Извори финансирања за Главу 4.4:
01 Приходи из буџета 10.596.200 10.596.200
04 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000 20.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 300.000 300.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Главу 4.4: 10.596.200 320.000 10.916.200

4 5.1. 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

162 481 Дотације невладиним организацијама 5.056.000 5.056.000
Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 5.056.000 5.056.000
Функција 810: 5.056.000 0 5.056.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета 5.056.000 5.056.000
Свега за Програмску активност 1301-0001: 5.056.000 0 5.056.000

5.2. 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта

163 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
164 481 Дотације невладиним организацијама (тек.

попр.350.000,00) 350.000 350.000
165 481 Дотације невладиним организацијама (зграде и 

објект.400.000,00) 400.000 400.000
166 481 Дотације невладиним организација (донације) 634.000 634.000
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Извори финансирања за функцију 810: 0
01 Приходи из буџета 1.434.000 1.434.000

Функција 810: 1.434.000 0 1.434.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0002:

01 Приходи из буџета 1.434.000 1.434.000
Свега за Програмску активност 1301-
0002: 1.434.000 0 1.434.000

Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета 6.490.000 6.490.000

Свега за Програм 14: 6.490.000 0 6.490.000
Извори финансирања за раздео 4.5.

01 Приходи из буџета 6.490.000 0 6.490.000
Свега за Раздео 4.5. 6.490.000 0 6.490.000

4 6 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

6.1. 0901-
0006

Дечија заштита

040 Породица и деца
167 472 Накнада за социјалну заштиту из 

буџета(накн.за ђаке и др.) 2.260.000 2.260.000
168 472 Накнада за социјалну заштиту из 

буџета(ученичке награде) 360.000 360.000
169 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 

(превоз деце несоцијалног карактера) 12.000.000 12.000.000
170 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 

(треће роћено дете) 1.640.000 1.640.000
171 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета( 

једнократна помоћ за прво рођено дете) 700.000 700.000
172 422 Трошкови путовања (ученика у Вртић-

Закон о дечјој заштити) 60.000 60.000
Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 17.020.000 17.020.000
Функција 040: 17.020.000 0 17.020.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 17.020.000 17.020.000
Свега за Програмску активност 0901-
0001: 17.020.000 0 17.020.000

6.2. 0901-
0001

Дечија заштита

070 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

173 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета( 
помоћи,сахране лечење,избеглице..) 1.560.000 1.560.000

174 424 Специјализоване услуге (наркоманија ) 50.000 50.000
Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 1.610.000 1.610.000
Функција 070: 1.610.000 0 1.610.000
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Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 1.610.000 1.610.000
Свега за Програмску активност 0901-
0001: 1.610.000 0 1.610.000

6.3. 0901-
0001

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЖАБАРИ

070 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

175 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 900.000 900.000
176 463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 0
4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 1.530.000 1.530.000 3.060.000
Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 2.430.000 2.430.000
Функција 070: 2.430.000 0 2.430.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 2.430.000 2.430.000
Свега за Програмску активност 0901-
0001: 2.430.000 0 2.430.000

6.4. 0901-
0003

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама

090 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту

177 481 Дотације невладиним организацијама 340.000 340.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 340.000 340.000
Функција 090: 340.000 0 340.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0003:

01 Приходи из буџета 340.000 340.000
Свега за Програмску активност 0901-
0003: 340.000 0 340.000

6.5. 0901-
0005

Активности Црвеног крста

090 Функција: Социјална заштита 
некласификована на другом месту

178 481 Донације невладиним организацијама 470.000 470.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 470.000 470.000
Функција 090: 470.000 0 470.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0005:

01 Приходи из буџета 470.000 470.000
Свега за Програмску активност 0901-
0005: 470.000 0 470.000

6.6. 0901-
0004

САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 
СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ
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090 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

0901-П1 Пројекат: “ПОМОЋ У КУЋИЗ ЗА 
СТАРА ЛИЦА”

178 421 Стални трошкови 30.000 30.000
180 463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 0
4631 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 3.030.000 3.030.000
Функција 090: 3.030.000 0 3.030.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0004:

01 Приходи из буџета 3.030.000 3.030.000
Свега за Програмску активност 0901-
0004: 3.030.000 0 3.030.000

6.7. 0901-
0004

САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 
СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

090 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

0901-П2 Пројекат: “ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ И 
МЛАДЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ”

181 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 0

4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Функција 090: 500.000 0 500.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0004:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Свега за Програмску активност 0901-
0004: 500.000 0 500.000

6.8. 0901-
0004

САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 
СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

090 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

0901-П3 Пројекат: “РАЗВОЈ СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА ПОДРШКЕ 
САМОСТАЛНОМ ЖИВЉЕЊУ У ЗАЈЕДНИЦИ Р.С.”

182 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 0

4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 1.000.000 1.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
Функција 090: 1.000.000 0 1.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0904-0001:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
Свега за Програмску активност 0904-
0001: 1.000.000 0 1.000.000
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6.9. 0901-
0004

САВЕТОДАВНЕ-ТЕРАПИЈСКЕ И 
СОЦИЈАЛНО ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

090 Социјална помоћ угроженом становништву не 
квалификованом на другом месту

0901-П4 Пројекат: “ПОМОЋ ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ.”

183 463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 0

4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 1.000.000 1.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
Функција 090: 1.000.000 0 1.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0004:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
Свега за Програмску активност 0901-
0004: 1.000.000 0 1.000.000

Функција 090: 0
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 27.400.000 27.400.000
Свега за Програм 11: 27.400.000 0 27.400.000

Извори финансирања за Разео 4.6:
01 Приходи из буџета 27.400.000 0 27.400.000

Свега за Раздео 4.6: 27.400.000 0 27.400.000

4 7 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МОРАВСКИ ЦВЕТ”

2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

2001-
0001

Функционисање предшколских 
установа

911 Предшколско образовање
184 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 6.757.500 6.757.500
185 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.239.400 1.239.400
186 413 Накнаде у натури 0
187 414 Социјална давања запосленима 1.235.044 50.000 1.285.044
188 415 Накнада за запослене 700.000 700.000
189 416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 50.000 50.000
190 421 Стални трошкови 1.270.000 405.000 1.675.000
191 422 Трошкови путовања 50.000 100.000 150.000
192 423 Услуге по уговору 510.000 385.000 895.000
193 424 Специјализоване услуге 230.000 180.000 410.000
194 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 160.000 360.000
195 426 Материјал 360.000 2.940.000 3.300.000
196 431 Употреба основних средстава 0
197 465 Остале донације, дотације и трансфери 913.310 913.310
198 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000 30.000
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199 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 50.000
200 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000
201 512 Машине и опрема 115.000 100.000 215.000

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета 13.730.254 13.730.254
04. Сопствени приходи буџетских корисника 1.755.000 1.755.000
07. Донације од осталих нивоа власти 2.645.000 2.645.000

Функција 911: 13.730.254 4.400.000 18.130.254
Извори финансирања за програмску 
активност 2001-0001:

01 Приходи из буџета 13.730.254 13.730.254
04. Сопствени приходи буџетских корисника 1.755.000 1.755.000
07. Донације од осталих нивоа власти 2.645.000 2.645.000

Свега за програмску активност 2001-
0001: 13.730.254 4.400.000 18.130.254

2001-П1 Капитално одржавање у вртићу 
911 Предшколско васпитање

202 511 Зграде и грађевински објекти 0
Извори финансирања за функцију 911:

01 Приходи из буџета 0 0
04. Сопствени приходи буџетских корисника 0
07. Донације од осталих нивоа власти 0

Функција 911: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 2001-
П1:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 2001-П1: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 13.730.254 0 13.730.254
04. Сопствени приходи буџетских корисника 1.755.000 1.755.000
07. Донације од осталих нивоа власти 2.645.000 2.645.000

Свега за Програм 13: 13.730.254 4.400.000 18.130.254

Извори финансирања за Главу 7:
01 Приходи из буџета 0 0
04. Сопствени приходи буџетских корисника 0
07. Донације од осталих нивоа власти 0

Свега за Главу 7: 0 0 0

4 8 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-
0001

Стратешко,просторно и урбанистичко 
планирање

620 Развој заједнице
203 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 2.896.500 2.896.500
204 412 Социјални доприноси на терет послодавца 533.262 533.262
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205 413 Накнаде у натури 0
206 414 Социјална давања запосленима 387.945 387.945
207 415 Накнаде трошкова за запослене 310.000 310.000
208 416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 0
209 421 Стални трошкови 760.000 760.000
210 422 Трошкови путовања 70.000 70.000
211 423 Услуге по уговору 2.960.000 2.960.000
212 424 Специјализоване услуге 0
213 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
214 426 Материјал 310.000 310.000
215 431 Амортизација некретнина и опреме 0
216 451 Субвенције јавним не финансијским 

институцијама 0
217 465 Остале донације, дотације и трансфери 390.857 390.857
218 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12.520.000 12.520.000
219 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0
220 484 Накнада штете услед елементарних 

непогода 100.000 100.000
221 511 Зграде и грађевински објекти 0
222 512 Машине и опрема 100.000 100.000
223 515 Нематеријална имовина 0

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 21.388.564 21.388.564

Функција 620: 21.388.564 0 21.388.564
Извори финансирања за програмску 
активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета 21.388.564 21.388.564
Свега за програмску активност 1101-
0001: 21.388.564 0 21.388.564

Извори финансирања за Програм 1:
01 Приходи из буџета 21.388.564 21.388.564

Свега за Програм 1: 21.388.564 0 21.388.564

0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ

0601-0001 Водоснабдевање
630 Водоснабдевање

224 425 Текуће поправке и одржавање 0
511 Зграде и грађевински објекти 0

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 630: 0 0 0
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0001:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за програмску активност 0601-
0001: 0 0 0

0601-
0002 

Управљање отпадним водама
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510 Управљање отпадним водама
225 425 Текуће поправке и одржавање 0
226 511 Зграде и грађевински објекти 0

Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 510: 0 0 0
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0002:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за програмску активност 0601-
0002: 0 0 0

0601-
0010 

Јавна расвета

640 Улична расвета
227 421 Стални трошкови 0
228 425 Текуће поправке и одржавање 0
229 426 Материјал 0

Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 640: 0 0 0
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0010:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за програмску активност 0601-
0010: 0 0 0

0601-
0011

Одржавање гробаља, и погребне услуге

660 Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту

230 424 Специјализоване услуге 0
Извори финансирања за функцију 660:

01 Приходи из буџета 0 0
Функција 660: 0 0 0
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0011:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за програмску активност 0601-
0011: 0 0 0

0601-
0014 

Остале комуналне услуге

660 Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту

231 424 Специјализоване услуге 0
Извори финансирања за функцију 660:

01 Приходи из буџета 0 0
Функција 660: 0 0 0
Извори финансирања за програмску 
активност 0601-0014:

01 Приходи из буџета 0 0
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Свега за програмску активност 0601-
0014: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 2:
01 Приходи из буџета 0 0

Свега за Програм 2: 0 0 0

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

0701-
0002 

Одржавање путева

451 Друмски саобраћај
232 424 Специјализоване услуге 0
233 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000
234 511 Зграде и грађевински објекти 8.830.000 8.830.000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 9.830.000 9.830.000

Функција 451: 9.830.000 0 9.830.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 9.830.000 9.830.000
Свега за програмску активност 0701-
0002: 9.830.000 0 9.830.000

0701-П1 Изградња улице 
451 Друмски саобраћај

235 511 Зграде и грађевински објекти 0
Извори финансирања за функцију 451:

01 Приходи из буџета 0 0
Функција 451: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 0701-
П1:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 0701-П1: 0 0 0

0701-П2 Изградња ...
451 Друмски саобраћај

236 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0
237 511 Зграде и грађевински објекти 0

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 451: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 0701-
П2:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 0701-П2: 0 0 0

0701-П3 Изградња кружног тока 

451 Друмски саобраћај
238 511 Зграде и грађевински објекти 0

Извори финансирања за функцију 451:



17.12.2014.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИСтрана 42 - Број 7

01 Приходи из буџета 0 0
Функција 451: 0 0 0
Извори финансирања за пројекат 0701-
П3:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за пројекат 0701-П3: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 7:
01 Приходи из буџета 9.830.000 9.830.000

Свега за Програм 7: 9.830.000 0 9.830.000

Извори финансирања за Главу 8:
01 Приходи из буџета 31.218.564 31.218.564

Свега за Главу 8: 31.218.564 0 31.218.564
0

4 9 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ 0
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 0
0602-
0001

Уређивање грађевинског земљишта 
0

610 Стамбени развој 0
239 423 Услуге по уговору 0
240 424 Специјализоване услуге 0
241 425 Текуће поправке и одржавање 0
242 426 Материјал 0
243 484 Накнада штете услед елементарних 

непогода 0
244 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000
245 541 Земљиште 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 610:
01 Приходи из буџета 400.000 400.000

Функција 610: 400.000 0 400.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 400.000 400.000
Свега за програмску активност 0602-
0001: 400.000 0 400.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 400.000 400.000

Свега за Програм 15: 400.000 0 400.000

4 10 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

0401-
0001

Управљање заштитом животне средине 
и природних вредности

550 Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

246 423 Услуге по уговору 300.000 300.000



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 43

247 424 Специјализоване услуге 2.500.000 2.500.000
248 481 Дотације невладиним организацијама 0
249 484 Накнада штете услед елементарних 

непогода 200.000 200.000
Извори финансирања за функцију 550:

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
Функција 550: 3.000.000 0 3.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
Свега за Програмску активност 0401-
0001: 3.000.000 0 3.000.000

0401-
0002

Праћење квалитета елемената животне 
средине

550 Заштита животне средине: 
исттаживање и развој

250 423 Услуге по уговору 0
251 424 Специјализоване услуге 0

Извори финансирања за функцију 550:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 550: 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0002:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за Програмску активност 0401-
0002: 0 0 0

Извори финансирања за Програм 6:
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

Свега за Програм 6: 3.000.000 0 3.000.000

Извори финансирања за Главу 10:
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

Свега за Главу 10: 3.000.000 0 3.000.000

4 11 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
OПШТИНЕ ЖАБАРИ

1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502-
0001

Управљањем развојем туризма

473 Туризам
252 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 0
253 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0
254 414 Социјална давања запосленима 19.000 19.000
255 415 Накнаде трошкова за запослене 0
256 421 Стални трошкови 90.000 90.000
257 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
258 423 Услуге по уговору 1.120.000 1.120.000
259 424 Специјализоване услуге 0
260 425 Текуће поправке и одржавање 40.000 40.000
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261 426 Материјал 95.000 95.000
262 451 Субвенције јавним не финансијским 

институцијама 0
263 465 Остале донације, дотације и трансфери 84.000 84.000
264 481 Донације невладиним организацијама 0
265 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0
266 512 Машине и опрема 50.000 50.000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 1.518.000 0 1.518.000

Функција 473: 1.518.000 0 1.518.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0001:

01 Приходи из буџета 1.518.000 0 1.518.000
Свега за Програмску активност 01502-
0001: 1.518.000 0 1.518.000

1502-
0002

Туристичка промоција

473 Туризам
267 423 Услуге по уговору 0

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 0 0

Функција 473: 0 0 0
Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0002:

01 Приходи из буџета 0 0
Свега за Програмску активност 1502-
0002: 0 0 0

1502-П3 Новогодишње украшавање општине
473 Туризам

268 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
269 424 Специјализоване услуге 0
270 426 Материјал 400.000 400.000

Извори финансирања за функцију 473: 0
01 Приходи из буџета 450.000 450.000

Функција 473: 450.000 0 450.000
Извори финансирања за Пројекат 1502-
П3: 0

01 Приходи из буџета 450.000 0 450.000
Свега за Пројекат 1502-П3: 450.000 0 450.000

Извори финансирања за Програм 4:
01 Приходи из буџета 1.968.000 1.968.000

Свега за Програм 4: 1.968.000 0 1.968.000

Извори финансирања за Главу 5:
01 Приходи из буџета 1.968.000 1.968.000

Свега за Главу 5: 1.968.000 0 1.968.000

4 12 ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0602-
0001

Функционисање локалне саниуправе

112 Одбрана некласификована на другом 
месту

271 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
272 423 Услуге по уговору 250.000 250.000
273 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
274 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000
285 426 Материјал 100.000 100.000
276 451 Субвенције јавним не финансијским 

институцијама 0
277 481 Донације невладиним организацијама 0
278 484 Накнада штете услед елементарних 

непогода 300.000 300.000
Извори финансирања за функцију 112:

01 Приходи из буџета 1.250.000 0 1.250.000
Функција 112: 1.250.000 0 1.250.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 1.250.000 0 1.250.000
Свега за Програмску активност 0602-
0001: 1.250.000 0 1.250.000

Извори финансирања за Главу 12:
01 Приходи из буџета 1.250.000 1.250.000

Свега за Главу 5: 1.250.000 0 1.250.000

4 13 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЖАБАРИ

1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-
0005

Финансијска подршка локалном 
економском развоју

490 Субвенције
279 451 Субвенције јавним не финансијским 

институцијама 0
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за функцију 490:

01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000
Функција 490: 3.000.000 0 3.000.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1501-0005:

01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000
Свега за Програмску активност 1501-
0005: 3.000.000 0 3.000.000

Извори финансирања за Програм 3
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
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Свега за Програм 3: 3.000.000 0 3.000.000

Извори финансирања за Главу 13:
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

Свега за Главу 13: 3.000.000 0 3.000.000

4 14 ЈАВНИ РЕД И МИР
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА
0602-
0001

Функционисање локалне самоуправе

320 Услуге противпожарне заштите
280 423 Услуге по уговору 100.000 100.000
281 481 Дотације невладиним организацијама 102.000 102.000
282 484 Накнада штете услед елементарних 

непогода 0
Извори финансирања за функцију 320:

01 Приходи из буџета 202.000 202.000
Функција 320: 202.000 0 202.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 202.000 202.000
Свега за Програмску активност 0602-
0001: 202.000 0 202.000

310 Услуге полиције
283 423 Услуге по уговору 100.000 100.000
284 425 Текуће поправке и одржавање 200.000
285 426 Материјал 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 310:
01 Приходи из буџета 500.000 500.000

Функција 310: 500.000 0 500.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Свега за Програмску активност 0602-
0001: 500.000 0 500.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 702.000 702.000

Свега за Програм 15: 702.000 0 702.000

Извори финансирања за Главу 14
01 Приходи из буџета 702.000 702.000

Свега за Главу 14: 702.000 0 702.000

4 15 ОСНОВНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ- 
Пријемна канцеларија Жабари

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

0602-
0009

Правна помоћ
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330 Судови
286 463 Трансфери осталим нивоима власти 0

4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 800.000 800.000
Извори финансирања за функцију 330:

01 Приходи из буџета 800.000 0 800.000
Функција 330: 800.000 0 800.000
0602-0009

01 Приходи из буџета 800.000 0 800.000
Свега за Програмску активност 0602-
0009: 800.000 0 800.000

Извори финансирања за Програм 3
01 Приходи из буџета 800.000 800.000

Свега за Програм 3: 800.000 0 800.000

Извори финансирања за Главу 13:
01 Приходи из буџета 800.000 800.000

Свега за Главу 13: 800.000 0 800.000

4 16 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-
0001

Унапређење услова за пољопривредну 
делатност

421 Пољопривреда
4 16.1. 287 423 Услуге по уговору 1.120.000 1.120.000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 1.120.000 1.120.000

Функција 421: 1.120.000 0 1.120.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001:

01 Приходи из буџета 1.120.000 1.120.000
Свега за Програмску активност 0101-
0001: 1.120.000 0 1.120.000

4 16.2. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-
0001

Унапређење услова за пољопривредну 
делатност

421 Пољопривреда
288 421 Стални трошкови 140.000 140.000
289 423 Услуге по уговору 2.890.000 2.890.000
290 423 Услуге по уговору-побољшање расног 

састава стоке 250.000 250.000
291 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
292 424 Специјализоване услуге 0
293 426 Материјал 135.000 90.000 225.000
294 463 Донације и трансфери 0

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 3.715.000 3.715.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 90.000 90.000
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Функција 421: 3.715.000 90.000 3.805.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001: 0

01 Приходи из буџета 3.715.000 3.715.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 90.000 90.000

Свега за Програмску активност 0101-
0001: 3.715.000 90.000 3.805.000

0
0

0101-П1 Набавка стеоних јуница 0
421 Пољопривреда 0

295 514 Култивисана имовина 250.000 250.000 500.000
Извори финансирања за функцију 421: 0

01 Приходи из буџета 250.000 250.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 250.000 250.000

Функција 421: 250.000 250.000 500.000
Извори финансирања за Пројекат 0101-
П1: 0

01 Приходи из буџета 250.000 250.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 250.000 250.000

Свега за Пројекат 0101-П1: 250.000 250.000 500.000
0

Извори финансирања за Програм 5: 0
01 Приходи из буџета 5.085.000 5.085.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 340.000 340.000

Свега за Програм 5: 5.085.000 340.000 5.425.000

Извори финансирања за Главу 4:
01 Приходи из буџета 5.085.000 5.085.000
04. Сопствени приходи буџетских корисника 340.000 340.000

Свега за Главу 4: 5.085.000 340.000 5.425.000

4 17 ЗДРАВСТВО НЕКВАЛИФИКОВАНО 
НА ДРУГОМ МЕСТУ

1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА 
ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-
0001

Функционисање установе примарне 
здраствене заштите

760 Здравство неквалификовано на другом 
месту

4 17.1. 296 423 Услуге по уговору-мртвозоорство 500.000 500.000
297 424 Специјализоване услуге-чл.13.Закона о 

здравству 200.000 200.000
298 463 Трансфери осталим нивоима власти 0

4631 Текуће донације и трансфери осталим 
нивоима власти 200.000 200.000
Извори финансирања за функцију 760:

01 Приходи из буџета 900.000 900.000
Функција 760: 900.000 0 900.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 900.000 900.000



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 49

Свега за Програмску активност 1801-
0001: 900.000 0 900.000

4 17.2. ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
760 Здравство неквалификовано на другом 

месту
299 463 Трансфери осталим нивоима власти 0

4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 4.500.000 4.500.000
Извори финансирања за функцију 760:

01 Приходи из буџета 4.500.000 4.500.000
Функција 760: 4.500.000 0 4.500.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 4.500.000 4.500.000
Свега за Програмску активност 1801-
0001: 4.500.000 0 4.500.000

Извори финансирања за Програм 12:
01 Приходи из буџета 5.400.000 5.400.000

Свега за Програм 12: 5.400.000 0 5.400.000

Извори финансирања за Главу 17:
01 Приходи из буџета 5.400.000 5.400.000

Свега за Главу 17: 5.400.000 0 5.400.000

Извори финансирања за Раздео 4:
01 Приходи из буџета 259.059.250 259.059.250
04. Сопствени приходи буџетских корисника 2.115.000 2.115.000
07. Трансфери од других нивоа власти 2.645.000 2.645.000
08. Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 20.675.000 20.675.000
Свега за Раздео 4: 259.059.250 25.435.000 284.494.250

Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета 259.059.250 259.059.250
02 Трансфери између корисника на истом 

нивоу 0
03 Социјални доприноси 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.115.000 2.115.000
05 Донације од иностраних земаља 0
06 Донације од међународних организација 0
07 Трансфери од других нивоа власти 2.645.000 2.645.000
08 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 20.675.000 20.675.000
09 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 0
10 Примања од домаћих задуживања 0
11 Примања од иностраних задуживања 0
12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 0

14 Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година 0

15 Неутрошена средства донација из 
претходних година 0

16 Родитељски динар за ваннаставне 
активности 0
Свега за раздео 4: 259.059.250 25.435.000 284.494.250

Извори финансирања за Раздео 1,2,3 и 
4:

01 Приходи из буџета 294.559.087 25.435.000 319.994.087
Свега за Раздео 1,2,3 и 4: 294.559.087 25.435.000 319.994.087

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 
и 5 :

01 Приходи из буџета 294.559.087 294.559.087
02 Трансфери између корисника на истом 

нивоу 0
03 Социјални доприноси 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.115.000 2.115.000
05 Донације од иностраних земаља 0
06 Донације од међународних организација 0
07 Трансфери од других нивоа власти 2.645.000 2.645.000
08 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 20.675.000 20.675.000
09 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 0
10 Примања од домаћих задуживања 0
11 Примања од иностраних задуживања 0
12 Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 0
14 Неутрошена средства од приватизације из 

претходних година 0
15 Неутрошена средства донација из 

претходних година 0
16 Родитељски динар за ваннаставне 

активности 0
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 294.559.087 25.435.000 319.994.087
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 294.559.087 25.435.000 319.994.087

Члан 12.
Издаци буџета и буџетских корисника, по фунционалној класификацији, утврђени су у следећим 

износима и то: 

Функциje Функционална класификација Средства из 
буџета

Структура 
%

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  27.400.000 9,3%  -  27.400.000 

010 Болест и инвалидност;  - 0,0%  -  - 
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020 Старост;  - 0,0%  -  - 
030 Корисници породичне пензије;  - 0,0%  -  - 
040 Породица и деца;  17.020.000 5,8%  -  17.020.000 
050 Незапосленост;  - 0,0%  -  - 

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту;

 4.040.000 1,4%  -  4.040.000 

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту  6.340.000 2,2%  -  6.340.000 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  135.702.272 46,1%  10.375.000  146.077.272 

110

Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови;

 - 0,0%  -  - 

111 Извршни и законодавни органи  31.293.487 10,6%  -  31.293.487 
112 Финансијски и фискални послови  9.123.352 3,1%  -  9.123.352 

130 Опште услуге;  80.879.083 27,5%  -  80.879.083 
131 Опште кадровске услуге  - 0,0%  -  - 
132 Опште услуге планирања и статистике  - 0,0%  -  - 

160
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту;  14.406.350 4,9%  10.375.000  24.781.350 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  5.119.000 1,7%  -  5.119.000 
310 Услуге полиције;  500.000 0,2%  -  500.000 
320 Услуге противпожарне заштите;  202.000 0,1%  -  202.000 
330 Судови;  4.417.000 1,5%  -  4.417.000 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  25.883.000 8,8%  5.340.000  31.223.000 

421 Пољопривреда  5.085.000 1,7%  340.000  5.425.000 
451 Друмски саобраћај  15.830.000 5,4%  5.000.000  20.830.000 
473 Туризам  1.968.000 0,7%  -  1.968.000 

490
Економски послови некласификовани на 
другом месту  3.000.000 1,0%  -  3.000.000 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  3.000.000 1,0%  -  3.000.000 

510 Управљање отпадом;  - 0,0%  -  - 
520 Управљање отпадним водама;  - 0,0%  -  - 
530 Смањење загађености;  - 0,0%  -  - 

540
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика;  - 0,0%  -  - 

550
Заштита животне средине - 
истраживање и развој;  3.000.000 1,0%  -  3.000.000 

560
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту  - 0,0%  -  - 

600
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

 23.788.564 8,1%  1.000.000  24.788.564 

610 Стамбени развој;  400.000 0,1%  -  400.000 
620 Развој заједнице;  21.388.564 7,3%  -  21.388.564 
630 Водоснабдевање;  - 0,0%  -  - 
640 Улична расвета;  2.000.000 0,7%  1.000.000  3.000.000 

650
Послови становања и заједнице - 
истраживање и развој;  - 0,0%  -  - 

660
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту  - 0,0%  -  - 

700 ЗДРАВСТВО  5.400.000 1,8%  -  5.400.000 
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
Примања буџета општине Жабари 

прикупљају се и наплаћују у складу са законом и 
другим прописима, независно од износа утврђених 
овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 14.
За извршавање ове Одлуке одговоран је 

председник општине
Наредбодавац за извршење буџета је 

председник општине .
Наредбодавац и одговорно лице за 

извршавање трезора је председник општине .
Председник општине подноси извештај 

Скупштини општине (чл.76 Закона о буџетском 
систему) о реализацији Одлуке о буџету и 
коришћењу сталне и текуће буџетске резерве.

Члан 15.
Овом одлуком о буџету општине обезбеђују 

се средства у складу са Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији („Службени гласник РС“, број 
104/2009), број запослених код корисника буџета за 
52 запослених на неодређено време и 5 запослених 
за одређено време. Овај број увећава се за 13 
запослених на неодређено време у предшколској 
установи на територији општине 1 запосленог на 
одређено време.

Члан 16.
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 који припадају буџету.

Члан 17.
За законито и наменско коришћење 

средстава, распоређених индиректним корисницима 
буџета, буџетским фондовима и осталим буџетским 
корисницима, поред функционера односно 
руководиоца директних и индиректних корисника 
буџетских средстава одговоран је начелник 
општинске управе.

Члан 18.
Општинско веће одговорно је за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима 
на начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему.
 Овлашћује се председник општине да, у 
складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 
може поднети захтев Министарству финансија за 
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације 
јавних инвестиција.

 
Члан 19.

Одлуку о промени апропријације у складу 
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
Извршни орган-председник општине.
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси Извршни орган- председник општине.

Члан 20.
Општински орган управе надлежан 

за финансије може извршити преусмеравање 
апропријације одобрене на име одређеног расхода 
и издатка који се финансира из општих прихода 
буџета у оквиру једног буџетског корисника, 
највише до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ смањује (на захтев корисника), у 
складу са чланом 61 Закона о буџетском систему.

760
Здравство некласификовано на другом 
месту.  5.400.000 1,8%  -  5.400.000 

800
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 
ВЕРЕ  22.630.997 7,7%  4.320.000  26.950.997 

810 Услуге рекреације и спорта;  8.034.797 2,7%  2.000.000  10.034.797 
820 Услуге културе;  14.596.200 5,0%  2.320.000  16.916.200 

900 ОБРАЗОВАЊЕ  45.635.254 15,5%  4.400.000  50.035.254 
910 Предшколско и основно образовање;  - 0,0%  -  - 

911 Предшколско образовање  13.730.254 4,7%  4.400.000  18.130.254 
912 Основно образовање  31.905.000 10,8%  -  31.905.000 
913 Основно образовање са домом ученика  - 0,0%  -  - 

 УКУПНО  294.559.087 100,0%  25.435.000  319.994.087 
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Директни корисник буџетских средстава, 
уз одобрење органа за финансије може извршити 
преусмеравање средстава унутар програма који 
се финансира из општих прихода буџета у износу 
од 10% вредности апропријације чија се средства 
умањују.

Ако у току године дође до промене околности 
која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, председник општине доноси одлуку да се 
износ апропријације који није могуће искористити, 
пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом 
или за намене за које средства нису предвиђена у 
довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог 
члана не мође бити већи од износа разлике између 
буџетом одобрених средстава текуће буџетске 
резерве и максималног могућег износа средстава 
текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69.став 
3.Закона о буџетском систему.

Члан 21.
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 не 
остваре додатне приходе у планираном износу, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет буџета.

Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе изнад планираног износа 
апропријације из тих прихода, могу користити 
средства остварена из додатних прихода до нивоа 
до кога су та средства и остварена, а за намене 
утврђене овом одлуком.

Корисник који, поред прихода из буџета, 
за одређене расходе или издатке остварује и 
додатне приходе, обавезан је да измирење тих 
расхода и издатака прво врши из прихода из других 
извора, обавезе може преузимати само до нивоа 
остварења тих прихода и примања, уколико је ниво 
остварених прихода и примања мањи од одобрених 
апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација 
из разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења мора предузети одговарајуће мере у 

циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће 
предложити умањење обавезе, односно продужење 
уговорног рока за плаћање или отказати уговор, 
односно предложити измену прописа који је основ 
за настанак и плаћање обавезе.

Члан 22.
Средства буџета распоређују се и исказују 

по ближим наменама, у складу са економским 
и функционалним класификацијама, годишњим 
финансијским планом прихода и расхода на које 
сагласност даје председник општине.

Годишњи програм и финансијски план 
прихода и расхода из става 1 овог члана доноси 
Управни одбор, односно надлежни орган буџетског 
корисника, најкасније 45 дана по усвајању буџета, 
т.ј.од дана ступања ове одлуке на снагу.

Члан 23.
Распоред и коришћење средстава врши се 

по финансијским плановима и програмима у оквиру 
раздела, чији су носиоци буџетски корисници 
средстава и то:

РАЗДЕО 1.- Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела захтеве 
подноси Председник скупштине или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију предходно 
припремљену и контролисану од стране секретара 
Скупштине општине.

РАЗДЕО 2. Председник општине и општинско 
веће.

За коришћење средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела захтеве 
подноси Председник општине или његов заменик, 
уз пратећу оригиналну документацију предходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног 
лица у Општинској управи. 

РАЗДЕО 3. Општинско јавно 
правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела захтеве 
подноси Правобранилац општине или његов 
заменик, уз пратећу оригиналну документацију 
предходно припремљену и контролисану од стране 
одговорног лица у Општинској управи. 
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РАЗДЕО 4. Општинска управа.

За коришћење средстава из одобрених 
апропријација у оквиру ових раздела, везаних 
за функцију 130, захтеве подноси Начелник 
општинске управе или лице које га мења, уз 
пратећу оригиналну документацију предходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног 
лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет 
Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених 
апропријација у оквиру овог раздела, везаних за :

- Раздео 04.02.02.-Програм 2 Комунална 
делатност, функцију 640- Улична 
расвета,

- Раздео 04.02.03-Програм 7 Путна 
инфраструктура,функција 451-
Одржавање путева,

- Раздео 04.02.04-Програм 13 Развој 
културе, функција 820-Услуге културе,

- Раздео 04.02.05.-Програм 14 Развој 
спорта и омладине,функција 810-
Одржавање инфраструктуре,

- Раздео04.03.-Програм 9 Основно 
образовање, функција 912-Основно 
образовање,

- Раздео 04.04.03.Програм 13 Развој 
културе,функција 820-Функционисање 
установа културе,

- Раздео 04.04.04.Програм 13 Развој 
културе,функција 840-Верске и друге 
услуге заједнице,

- Раздео 04.05. Програм 14 Развој спорта 
и омладине, функција 810-Услуге 
рекреације и спорта,

- Раздео 04.06. Програм 11 Социјална и 
дечја заштита, функција 040,070 и 090,

- Раздео 04.09. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 610-Стамбени 
развој,

- Раздео 04.10. Програм 6 Заштита животне 
средине, функција 550,

- Раздео 04.12. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 112-Ванредне 
ситуације,

- Раздео 04.13. Програм 3 Локални 
економски развој, функција 490-Ј 
Комунално предузеће,

- Раздео 04.14. Програм 15 Локална 
самоуправа, функције 310-Услуге 
полиције и 320-Услуге противпожарне 
заштите,

- Раздео 04.15. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 330-Основни суд 
Пожаревац,

- Раздео 04.16.01. Програм 5 Развој 
пољопривреде, функција 421-
Пољопривреда и

- Раздео 04.17. Програм 12 Примарна 
здраствена заштита, функција 760-Дом 
здравља Жабари.

Одлуку или Решење доноси Председник 
општине као један од Извршних органа , а за остале 
захтеве подносе руководиоци корисника или њихови 
заменици, уз пратећу оригиналну документацију 
(копије истих) предходно припремљену и 
контролисану од стране одговорних лица тих 
буџетских корисника

Руководиоци корисника из претходног 
става и начелник општинске управе, су непосредно 
одговорни председнику општине за коришћење 
средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору 
општине при одељењу за финансије и буџет.

Унутар одељења за финансије и буџет 
општинске управе, се спроводи интерна контрола о 
оправданости и законитости поднетих докумената 
на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених 
апропријација из ове одлуке, финансијских планова 
и програма и утврђених квота за сваког буџетског 
корисника.

Члан 24.
За законито и наменско коришћење 

средстава распоређених овом Одлуком у разделу 
1 Скупштина општине одговоран је Председник 
скупштине и начелник општинске управе,

За раздео 2. Председник општине и 
општинско веће одговоран је председник општине 
и начелник општинске управе.

За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком у разделу 
3 Општински јавни правобранилац, функција 330 
одговоран је општински јавни правобранилац.

За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком у разделу 
4 Општинска управа функција 130 одговоран је 
начелник општинске управе

Распоред и коришћење средстава вршиће 
се у 2015. години по посебном акту (решење ) који 
доноси председник општине, на предлог надлежног 
органа за финансије ,у оквиру Раздела 4. Општинска 
управа а код следећих глава:

- Раздео 04.02.02.-Програм 2 Комунална 
делатност, функцију 640- Улична 
расвета,
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- Раздео 04.02.03-Програм 7 Путна 
инфраструктура,функција 451-
Одржавање путева,

- Раздео 04.02.04-Програм 13 Развој 
културе, функција 820-Услуге културе,

- Раздео 04.02.05.-Програм 14 Развој 
спорта и омладине,функција 810-
Одржавање инфраструктуре,

- Раздео04.03.-Програм 9 Основно 
образовање, функција 912-Основно 
образовање,

- Раздео 04.04.03.Програм 13 Развој 
културе,функција 820-Функционисање 
установа културе,

- Раздео 04.04.04.Програм 13 Развој 
културе,функција 840-Верске и друге 
услуге заједнице,

- Раздео 04.05. Програм 14 Развој спорта 
и омладине, функција 810-Услуге 
рекреације и спорта,

- Раздео 04.06. Програм 11 Социјална и 
дечја заштита, функција 040,070 и 090,

- Раздео 04.09. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 610-Стамбени 
развој,

- Раздео 04.10. Програм 6 Заштита животне 
средине, функција 550,

- Раздео 04.12. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 112-Ванредне 
ситуације,

- Раздео 04.13. Програм 3 Локални 
економски развој, функција 490-Ј 
Комунално предузеће,

- Раздео 04.14. Програм 15 Локална 
самоуправа, функције 310-Услуге 
полиције и 320-Услуге противпожарне 
заштите,

- Раздео 04.15. Програм 15 Локална 
самоуправа, функција 330-Основни суд 
Пожаревац,

- Раздео 04.16.01. Програм 5 Развој 
пољопривреде, функција 421-
Пољопривреда и

- Раздео 04.17. Програм 12 Примарна 
здраствена заштита, функција 760-Дом 
здравља

Наведена лица из става 1,2,3 и 4 овог члана, 
одговорни су за преузимање обавеза, њихову 
верификацију и издавање налога за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим руководе 
или су овлашћени по одређеним стварима.

На захтев Трезора корисници су дужни да 
доставе на увид и друге податке који су неопходни 
ради преноса средстава из Трезора.

Члан 25.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора, водећи 
рачуна о ликвидности буџета, осим ако је законом, 
односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 24.
Општинска управа је као директни 

буџетски корисник одговорна је за све индиректне 
кориснике и разделе у оквиру буџета.

Раздели су одређени према месту 
припадности носиоца раздела.

Главе су одређене према функционалној 
класификацији.

Члан 26.
Новчана средства буџета општине и 

директних и индиректних корисника средстава овог 
буџета, као и других корисника јавних средстава 
који су укључени у консолидовани рачун трезора 
општине воде се и депонују на консолидованом 
рачуну трезора.

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2015. години само у 
складу са чланом 10 Закона о буџетском систему, 
при чему , у складу са истим чланом Закона, 
председник општине одговоран је за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања.

Члан 27.
Корисници средстава буџета 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 врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2014. години у складу 
са одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у 2014. години, преносе се у 2015. годину 
и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на 
терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 28.
Корисници буџета могу преузимати 

обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од 
износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не 
могу се извршавати на терет буџета.
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Корисници буџетских средстава преузимају 
обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом није друкчије 
прописано.

Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине 

Жабари из другог буџета ( Републике, Покрајине, 
друге општине) определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска 
средства за надокнаду штете 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 30.
Распоред остварених прихода врши се 

тромесечним плановима, које доноси надлежни 
орган за финансије.

Буџетски корисници, могу вршити плаћање 
у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и приложене комплетне 
документације (копије) и у складу са одобреним 
квотама у тромесечним плановима буџета.

Директни корисници средстава буџета , 
пре најављивања нових обавеза на начин прописан 
чланом 56.став.3 Закона о буџетском систему, 
у систему извршења буџета морају да пријаве 
преузете а неизвршене обавезе из предходне 
буџетске године.

На основу поднетих захтева и пратеће 
документације, Председник општине потписом 
одобрава исплату са рачуна Извршења буџета која се 
спроводи и контролише у Одељењу за финансије и 
буџет Општинске управе, а за оне захтеве који нису 
дефинисани у финансијском плану Председник 
општине доноси решења пре исплате истих.

Члан 31.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник 
Републике Србије “ бр.124/12.г.) и за њихово 
спровођење одговоран је функционер који руководи 
буџетским корисником и начелник општинске 
управе.

Јавна набавка мале вредности у 
смислу закона о јавним набавкама је она набавка 
истоврсних добара, услуга или радова чија је 

вредност дефинисана Законом , т.ј. чија је процењена 
вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 
динара.

На набавке истиврсних добара, услуга 
или радова чија је укупна процењена вредност 
на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, 
наручиоци нису обавезни да примењују одредбе 
овог закона.

За јавну набавку изнад износа средстава од 
милијарду динара, (чл.28.Закона) поступак надгледа 
грађански надзорник у складу са одредбама Закона 
о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12).

Уговори о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, које закључују 
директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, морају бити додељени у складу са 
прописима који регулишу јавне набавке.

У случајевима када буџетски корисник 
намерава да покрене поступак јавних набавки, 
у оквиру додељених апропријација, за текуће 
поправке и одржавање објеката, капитално 
одржавање и изградњу објеката и куповину 
опреме (економска класификација 425, 511 и 512), 
исти је дужан да се предходно обрати Трезору 
захтевом за преузимање обавеза најмање три (3) 
дана пре покретања поступка јавних набавки. По 
спроведеном поступку јавних набавки буџетски 
корисник ће поднети захтев Трезору за пренос 
средстава.

Члан 32.
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће 
амортизацију средстава за рад у 2015 години на терет 
капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у 
буџету и средстава остварених по основу донација, 
односно не исказују расход амортизације и употребе 
средстава за рад.

Члан 33.
Приходи који су погрешно уплаћени или су 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 
на терет погрешно или више уплаћених прихода.

Повраћај прихода врши се у складу са 
законом којим је уређена наплата јавних прихода

Члан 34.
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају други 
корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 
2015. години осим сталних трошкова неопходних 
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за обављање делатности, односно други корисници 
који користе пословни простор и покретне ствари 
плаћају настале трошкове, трошкове текућег и 
инвестиционог одржавања, односно закупа, у 
складу са критеријумима које прописује Влада.

Уколико плаћање сталних трошкова није 
могуће извршити на основу раздвојених рачуна, 
корисник који управља јавним средствима врши 
плаћање, а затим директни односно индиректни 
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу 
рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се 
начином извршавања расхода, у складу са Законом 
о буџетском систему. 

Члан 35.
Општинско веће донеће програм 

рационализације којим ће обухватити све 
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене 
критеријуме за извршење тог програма, и о томе 
обавестити скупштину општине.

Члан 36.
Општина Жабари у 2015. години планирала 

је укупна средства потребна за исплату плата 
запослених које се финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе у складу са Законом 
о привременом уређивању основица за обрачун 
плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС“број 116/14), тако да смо одобрену масу 
средстава за исплату плата у 2014. години умањили 
10,0% основице, код исплате за Новембар и 
Децембар 2014.године па добијену кориговану масу 
средстава за плате 2014.године умањили за 10,0% и 
за 2,5% као последицу одлива броја запослених у 
2015.години за 5% од 1.јула 2015.године.

Члан 37.
У спровођењу одредбе члана 10.став 2. 

Закона о одређивању максималмог броја запослених 
(Службени гласник РС“, број 104/09), Влада ће 
у 2015. години давати сагласност за повећање 
броја запослених и то само ако имамо мањи број 
запослених на неодређено време од максималног 
броја, на предлог Министарства финансија и 
привреде.

Корисник буџетских средстава не може 
без предходне сагласности Министарства 
финансија и привреде и извршног органа општине 
– председника општине, у складу са Законом којим 
се одређује максималан број запослених у локалној 
администрацији, засновати радни однос са новим 

лицима до краја 2015. године, уколико средства 
потребна за исплату плате тих лица нису обезбеђена 
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
одлуком, предвиђена за плате том кориснику и 
програмом рационализације из става 1. овог члана.

У поступку доношења акта о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места,за 
које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се 
мишљење председника општине .

Члан 38.
За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члана 35 Закона 
о јавном дугу („Сл.гласник Р.Србије“бр.61/05и 
78/2011).

Члан 39.
У случају да се у току године обим 

пословања или овлашћења директног корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријације 
издвојених за активности тог корисника могу се 
увећати, односно смањити на терет или у корист 
текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријације из 
претходног става овог члана доноси председник 
општине.

Члан 40.
Директни и индиректни корисници могу 

обрачунавати и вршити исплату масе плата 
запослених који се финансирају из овог буџета 
у складу са Законом о платама до одобрене масе 
средстава за исплату плате у 2014 години , осим ако 
Законом или неким другим актом Влада Републике 
Србије не утврди другачији обрачун истих. 

Уколико директни и индиректни корисници 
не извршавају укупна средства за исплату плата на 
начин утврђен у ставу 1. овог члана, председник 
општине обуставиће пренос средстава из овог 
буџета, док се висина средстава за плате не усклади 
са ограничењем из става 1. овог члана.

Руководилац директног, односно 
индиректног корисника средстава овог буџета, 
подноси извештај председнику општине, о платама 
исплаћеним у претходном месецу најкасније до 10. 
у текућем месецу, почев од јануара 2015 године.

Члан 41.
У складу са чланом 2.тачка 31, чланом 54. 

и чланом 56.став 4.Закона о буџетском систему 
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(„Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка), у буџетској 
2014. години, посебни додаци на плате утврђени 
актом надлежног органа намењени материјалном 
побољшању запослених у појединим државним 
органима исплаћиваће се до дана почетка примене 
прописа којим ће се уредити уједињавање нивоа 
зарада у јавном сектору.

У складу са планираним средствима у 
буџету за 2015. годину, запосленима, постављеним и 
изабраним лицима у органима локалне самоуправе, 
са конта 414-остале помоћи вршиће се исплата у 
зависности од прилива средстава у буџет на име 
побољшања социјално-економског положаја .

Члан 42.
При утврђивању ваљаности извршеног 

одређеног плаћања ако није постојао правни основ, 
корисник је обавезан да врати средства у буџет.

Ако се средства врате у истој фискалној 
години у којој је плаћање извршено, сразмерно 
се умањује расходна страна финансијског плана 
корисника буџетских средстава.

Члан 43.
Уколико индиректни корисници буџета 

својом делатношћу изазову судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска поравнања, 
извршавају се на терет његових апропријација, а 
преко апропријације која је намењена за ову врсту 
расхода.

Члан 44.
Буџетски корисници су дужни, да на захтев 

службе за финансије, ставе на увид документацију 
о њиховом финансирању као и да достављају 
извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода 
у одређеном периоду (најмање тромесечно), 
укључујући и приходе које остваре обављањем 
услуга.

Члан 45.
Буџетски корисници су дужни да буџетска 

средства користе строго наменски и по Закону за 
поједине намене, а ако се утврди да су средства 
ненаменски утрошена или пређу утврђени износ по 
Закону за ту намену, председник општине обуставиће 
пренос средстава из буџета општине док се висина 
средстава не усклади са датим ограничењем.

Члан 46.
Корисници буџетских средстава до 

31.децембра 2015. године пренеће на рачун 

извршења буџета општине сва средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2015. години, 
која су тим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету општине за 2015. годину.

Члан 47.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава у смислу Закона о буџетском систему 
који су укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора неће се вршити уколико ови корисници 
нису добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом, односно актом Скупштине 
општине и уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор.

Члан 48.
Новчана средства на консолидованом 

рачуну трезора, могу се у 2015.години краткорочно 
пласирати или орочавати код кредибилних банака 
са рејтингом Министарства финансија, у складу са 
чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему 
су, у складу са истим чланом Закона, председник 
општине, односно лице које он овласти, одговорни 
за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Уговор из става 1 овог члана у име Општине 
закључује председник општине као лице овлашћено 
за управљање готовинским средствима Трезора.

Члан 49.
Извештај о извршењу периодичног 

(кварталног) и годишњег финансијског плана, 
податке о стању средстава и наменама за која су 
утрошена средства корисника који се финансирају 
из буџета, буџетски корисник доставља служби 
буџета у складу са чл.8 Уредбом о буџетском 
рачуноводству („Сл.гласник Р.Србије“бр.125/03).

Финансијска служба Општинске управе 
редовно прати извршење буџета и најмање 
тромесечно у року од месец дана, по истеку 
тромесечја, доставља информацију председнику 
општине, а најмање два пута годишње доставља 
Општинском већу.

У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја из става 2. овог члана, председник 
општине усваја и доставља извештај Скупштини 
општине.

Извештај садржи и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Жабари“, а примењиваће се од 1.јануара 2015.
године.

Ову Одлуку доставити Министарству за 
финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 400-430 /2014-01 Жабари: 17.12.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ,
САША БЕГОВИЋ, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 1, 2, 6, 25, 40, Закона о буџетском 
систему ( „Сл. гласник Р. Србије“ бр. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,62/13,63/13-
испр. и 108/13 ), утврђено је да општине имају 
Буџет у коме се исказују сви приходи и примања и 
расходи и издаци, и чл.73. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“бр.129/07,) 
утврђено је такође да Скупштина општине доноси 
општински буџет за календарску годину. Једини 
локални акт којим се одобрава трошење локалних 
средстава је буџет, односно апропријације које га 
чине, а ту снагу немају ни уговори, споразуми и 
фактуре а ни друга акта без обзира ко их доноси. 
Закон о буџетском систему обавезује локалну 
самоуправу, да донесе буџет као основни документ 
политике локалне власти за текућу годину са 
пројекцијама за две наредне фискалне године 
по Фискалној стратегији за 2015. годину са 
пројекцијама за две наредне године коју треба да 
донеса Влада Републике Србије за 2015.год. 

У процесу израде буџета, служба мора 
да добије информације о намерама руководства 
и развојним приоритетима и опису планиране 
политике која треба да почива на Стратегији 
развоја.

На основу члана 112.Закона о буџетском 
систему, обавеза је локалних самоуправа заједно 
са свим буџетским корисницима и са Р.Србијом 
да од 2015.године у целини пређе на планирање 
програмских буџета.

Да би се лакше прешло са линијског на 
планирање програмског буџета, Министарство 
финансија је донело Упутство за израду програмског 
буџета и објавило на свом сајту. Упутство садржи 
и Анекс 5-Униформни програми и програмске 

активности јединица локалне самоуправе и има 
их 15, које садржи поред програма и шифарник 
програмске класификације , програмске активности 
а СКГО Београд је урадила и индикаторе за све 
програмске активности.

При изради овог програмског буџета 
задржали смо организациону структуру која је 
допуњена програмима и програмским активностима 
ТРЕБА УКЉУЧИТИ И ДЕФИНИСАТИ ЦИЉЕВЕ 
И ИНДИКАТОРЕ.

Линијски буџет је био усредсређен на расходе 
по економској и функционалној класификацији 
док програнски буџет поред тих издатака ближе 
одређује у коју сврху се та средства троше, на који 
начин је повезан са средњорочним циљевима, шта 
је основ, опис програма, програмске активности 
или пројекта,шта је циљ,шта су индикатори исхода 
и т.д. Буџет је усмерен ка учинку.

С обзиром да се касни са доношењем 
Фискалне стратегије , планирање буџета је 
отпочело доношењем , од стране Министарства 
финансија и привреде РС, Упутства за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и 
пројекцију за 2016 и 2017 годину. Указано нам је 
да посебан значај имају измене Закона о буџетском 
систему, којима је предвиђено да сопствени приходи 
буџетских корисника постају ОПШТИ ПРИХОД 
буџета, чиме се обезбеђује ефикасније трошење 
ових средстава путем реалнијег планирања 
и веће контроле, а указано нам је на Основне 
накроекономске претпоставке у периоду 2015.-
2017.године.

Општина Жабари у 2015. години планирала 
је укупна средства потребна за исплату плата 
запослених које се финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе у складу са Законом 
о привременом уређивању основица за обрачун 
плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС“број 116/14), тако да смо одобрену масу 
средстава за исплату плата у 2014. години умањили 
10,0% основице, код исплате за Новембар и 
Децембар 2014.године па добијену кориговану масу 
средстава за плате 2014.године умањили за 10,0% и 
за 2,5% као последицу одлива броја запослених у 
2015.години за 5% од 1.јула 2015.године.

У спровођењу одредбе члана 10.став 2. 
Закона о одређивању максималмог броја запослених 
(Службени гласник РС“, број 104/09), Влада ће 
у 2015. години давати сагласност за повећање 
броја запослених и то само ако имамо мањи број 
запослених на неодређено време од максималног 
броја, на предлог Министарства финансија и 
привреде.
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Корисник буџетских средстава не може 
без предходне сагласности Министарства 
финансија и привреде и извршног органа општине 
– председника општине, у складу са Законом којим 
се одређује максималан број запослених у локалној 
администрацији, засновати радни однос са новим 
лицима до краја 2015. године, уколико средства 
потребна за исплату плате тих лица нису обезбеђена 
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
одлуком, предвиђена за плате том кориснику и 
програмом рационализације из става 1. овог члана.

У поступку доношења акта о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места,за 
које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се 
мишљење председника општине .

Изменама Закона о буџетском систему, 
између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о 
буџету супротна смерницама из Упутства и Фискалне 
стратегије у делу где се дају смернице за планирање 
масе средстава за плате, броја запослених и 
субвенција, министар може привремено обуставити 
пренос трансферних средстава из буџета Републике, 
до момента док се одлука не усклади са Упутством 
(чл.36а Закона о буџетском систему).

Ограничење се односи на економске 
класификације 411-Плате, додаци и накнаде 
запослених и 412-Социјални доприноси на 
терет послодавца., а остале трошкове у групи 41 
планирати крајње рестриктивно.
 Законом о одређивању максималног броја 
запослених („сл.гласник РС“ број 104/09) одређен 
је максимални број запослених у органима и 
установама општине Жабари које се финансирају 
из буџета, осим предшколских установа, а то је за 
општину Жабари 52 запослених на неодређено 
време и 5 запослених на одређено време. Такође 
дата је и

Пројекција макроекономских показатеља 
Србије за перод 2015-2017. године:

                                Процена   П Р О Ј Е К Ц И Ј А
 2014.год.  2015.год.  2016.год.  2017.год.

1.Реални раст БДП у % 
  -0,5  1,5  2,0

2.Потрошаћке цене(крајем године) у % 
  4,2  4,0  4,0

Наведени параметри су основа коју су 
користили буџетски корисници за припрему 
предлога финансијских планова за 2015. годину 
и наредне две.

Приходи су планирани на бази процене 
остварења у 2014. години и увећани за око 4,0 
% обзиром да стопа реалног раста БДП -,05 и 
инфлације крајем године од 4,0%.
Ненаменска трансферна средства из буџета 
Републике Србије за 2015. годину су планирана на 
нивоу 2014.године.

Стратешки циљ економске политике од 
2015. до 2017. године је убрзање процеса европских 
интеграција а циљеви су макроекономска стабилност, 
економски опоравак и убрзање привредног раста и 
повећање запослености и животног стандарда.
 Пројекција макроекономских показатеља 
за 2015. годину су реални раст БДП од -0,5%, 
реални раст инвестиција од 4,7%, инфлација на 
крају периода од 4,2%. Циљ фискалне политике 
у средњем року је успоравање раста дуга сектора 
државе, односно, у дугом року, спуштање учешћа 
дуга у БДП у складу са општим фискалним 
правилом. Преостале структурне реформе реалног, 
финансијског и посебног јавног сектора треба 
значајно да допринесу одрживости јавних финансија 
дугорочније.
 У фискалној стратегији посебно су дате 
смернице структурних реформи за државна и 
јавна предузећа, система субвенција, пензијског 
система, унапређења здравственог система, 
система образовања, система социјалне заштите 
и унапређења управљања локалним јавним 
финансијама.

Стратегијом се одређују правци развоја 
наше земље, дефинише макроекономска 
стабилност, ниска инфлација, одржавање курса 
динара, даље убрзање привредног раста . Предвиђа 
се према процени за 2015. годину реални раст БДП 
од -0.5%, а у наредном трогодишњем периоду 
очекује се реални раст БДП до 2,% а самим тим и 
стопа економског раста и повећање БДП по глави 
становника, уз благи раст запослености, смањење 
инфлације и постепено смањење дефицита текућег 
рачуна.

Мере фискалне консолидације од 2015 до 2017 
године су:

1. СМАЊЕЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ,

2. СМАЊЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У ПРИВРЕДИ,
3. ПОРЕЗ НА ДОБИТ- укидање олакшица,
4. ПРОДУЖЕТАК СМАЊЕЊА ИНДЕКСА-

ЦИЈА ПЛАТА И ПЕНЗИЈА-ЗА 2015, 2016 И 
2017 годину ,

5. РЕФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА СКУПОГ 
ДУГА,
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6. БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ,
7. УШТЕДЕ НА РОБИ И УСЛУГАМА,
8. СМАЊЕЊЕ РАСХОДА ЗА ЗАРАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ – увођење платних разреда, 
корекцију коефицијената и начин напредовања 
и награђивања запослених, анализа броја 
запослених у јавном сектору и реалним 
потребама.

9. РЕФОРМА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА- 
повећање старосне границе за пензионисање 
жена, увођење актуарски правичних пенала 
за превремено пензионисање и пооштравање 
критеријума за доделу бенефицираног радног 
стажа.

Влада планира у наредном периоду и 
додатне мере у циљу веће фискалне консолидације: 
замрзавање запошљавања на местима која постају 
упражњена на основу природног одлива, увођење 
пореза на активности у финансијском сектору и 
остале мере као што су ефикасније управљање 
дискреционим расходима (дневнице и трошкови 
службених путовања, коришћење службених 
аутомобила и др.) и даље смањење пореских расхода 
и ширење пореског обухвата.

План структурних реформи базиране је на:
- реформи пословног амбијента (привредни 

раст и одрживо повећање запослености) и
- реформе јавног сектора (државне управе, 

образовање, здравствена заштита, пензијски 
систем, систем социјалне заштите, реформа 
предузеће у реструктуирању, реформа ЈП и јавних 
друштава капитала, систем субвенција, управњање 
јавни финансијама, управљање локалним јавним 
финансијама и реформа пореског система.
 У овом периоду планира се успостављање 
транспаретног система планирања и додела и 
контрола трошења свих буџетских субвенција, 
контрола плата и броја запослених, централизовање 
обрачуна примања свих запослених у јавном 
сектору (биће измењени сви неопходни Закони), 
увешће се програмско буџетирање, смањење свим 
ЈП на локалном нивоу, реформа пореског система и 
др.

Пројекција инфлације у наредне три 
године заснива се на: планираној економској 
политици, рестриктивној фискалној политици и 
контроли зарада у државном сектору и у јавним 
предузећима, , раст зарада запослених биће спорија 
од раста продуктивности, силазни тренд инфлације 
, равномернији развој подручја, смањење броја 
запослених у јавном сектору, ефикасније трошење 
буџетских средстава, чврста контрола плата у 

сектору државе, реформа државне управе и ЈП, већа 
ефикасност у раду и пружање квалитетнијих услуга, 
планираној динамици отклањања диспаритета 
регулисаних цена, стварању конкурентског 
амбијента и заштити конкуренције.

Полазећи од наведених претпоставки за 
2015. годину процењује се пад инфлације до краја 
пројектованог периода.

Планира се јака координација монетарне и 
фискалне политике у 2015. години а посебна пажња 
ће се посветити реформама образовања, здравству 
и пензиском систему као и управљању јавним 
финансијама. Наставиће се реформа пореског 
система а монетарна политика биће усмерена на 
одржавање ниске и стабилне инфлације. У циљу 
унапређења управљања јавних финансија донет је и 
нови Закон о буџетском систему а и његове измене 
. 

Приликом планирања средстава за 2015. 
годину и процени за 2016 и 2017. годину треба 
реално сагледати сопствене могућности и економску 
моћ и реалне могућности буџета општине која ће се 
кретати по датим параметрима. 

Плате у јавном сектору биће строго 
контролисане у наредне три године, са циљем да се 
смањи учешће трошкова рада у државној управи. 

У складу са Фискалном стратегијом, 
раст плата у јавном сектору на свим нивоима и у 
свим службама и органима администрације, биће 
под контролом а и смањење броја запослених, 
комерцијализовање одређених делатности и слично 
што је и политика плата у наредном периоду, што 
такође подразумева напуштање уравниловке у 
расподели у државној управи с циљем да се повећа 
квалитет административних и других јавних услуга, 
и у том циљу биће измењени републички закони о 
државним службеницима и о платама државних 
службеника.

Последње измене Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11,93/12,62/13 и 63/13-испр.) као и 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“,бр. 47/11 и 93/12), које су ступиле на 
снагу 29.09.2012. године имају утицај и на начин 
исказивања прихода и расхода у Одлуци о буџету 
јединица локалне самоуправе и то у погледу начина 
исказивања јавних прихода.

ЈАВНИ ПРИХОДИ су: поред прихода 
остварених обавезним плаћањима пореских 
обвезника и сви други приходи које остварују 
корисници буџетских средстава. Не постоји 
нити један приход буџетског корисника који се у 
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смислу овог закона не сматра јавним приходом, а 
сви јавни приходи општег карактера уплаћују се 
на одговарајуће уплатне рачуне.Самим тим сви 
приходи постају и ОПШТИ приходи буџета, или се 
исказују као наменски приходи у буџету из којих ће 
се вршити финансирање јавне потрошње.

Пошто је промењен статус сопствених 
прихода, као и могућност слободног располагања 
овим приходима, престала је потреба да се ови 
приходи, односно апропријације буџетских 
корисника које се из њих извршавају, у акту у 
буџету, исказују у посебној колони.

-Пошто се од 01.01.2015.године Месним 
заједницама више не уплаћују финансијска средства 
на рачуне од досадашњих уступљених приходи 
буџета ,већ сви иду на уплатне рачуне буџета и са 
буџета према остварењу појединачних Месних 
заједница по захтевима тих Месних заједница 
средства се наменски поново усмеравају Месним 
заједницама.

АПРОПРИЈАЦИЈЕ у буџету се одобравају 
на нивоу укупних, а не само буџетских средстава 
и нема колона сопствених прихода буџетских 
корисника.Такође по члану 5.Закона нема више 
могућности да се обим буџета промени на захтев 
буџетског корисника, а ради остваривања већих 
наменских и сопствених прихода у односу на 
планиране.

Обим буџета може да се промени само:
 - ако виши ниво власти определи средства 
јединици локалне самоуправе за надокнаду штете 
услед елементарних непогода,
 - ако други ниво власти својим актом 
определи наменска трансферна средства и
 - у случају уговарања донација, чији износи 
нису били познати у поступку доношења буџета.
 ПРИХОДИ: исказују се по врстама а не по 
изворима, као до сада, и члан 2.Закона о изменама 
и допунама Закона о финансирању локалне 
самоуправе мења чла.15. Закона о финансирању 
локалне самоуправе где су укинуте неке локалне 
комуналне таксе, обједињене су две комуналне 
таксе, утврђени су највиши износи локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору у зависности од величине правног лица, 
утврђени су највиши износи локалне комуналне 
таксе за држање моторних друмских и прикључних 
возила. ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ преименовани 
су у ПРИХОДЕ НАСТАЛЕ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ 
СРЕДСТАВА. Све ово има утицаја на обим буџета 
за 2015. годину.

ДА БИ СЕ МЕРЕ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
ОСТВАРИЛЕ У ПУНОЈ МЕРИ, НЕОПХОДНО ЈЕ 
СМАЊЕЊЕ ТЕКУЋЕ ПОТРОШЊЕ А ПОСЕБНО:

- Расходи за запослене, укључујући 
зараде запослених и смањење броја 
запослених,

- Коришћење услуга и роба,
- Донације, дотације и трансфери,
- субвенције и
- остали расходи.

Политика ограничења масе средстава за 
плате у 2015. години, забрана новог запошљаваља, 
осим у изузетним околностима и по посебном 
одобрењу Владе, део расхода за куповину роба и 
услуга биће усклађен са Упутством за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину 
и пројекција за 2016.и 2017.годину, трансфери 
становништву( социјална помоћ из буџета, додаци 
и накнаде) усклађују се делимично са инфлацијом 
а део остаје на истом нивоу, капитални расходи ће 
расти брже од номиналног раста БДП, расходи за 
коришћење услуга и роба, група конта 42 (422,423 
и 424) треба уз максималан напор остварити 
уштеду од најмање 15%, субвенције планирају 
се у најнижем износу за рад, буџетске донације и 
дотације и трансфере исти износ а по могућности и 
мање од 2014.године, остали расходи група конта 48 
исти и имањи ниво 2014.године. Капиталне издатке 
за опрему треба планирати уз максималну уштеду 
а капиталне пројекте треба планирати на контима 
групе 51,52 и 54.

Капиталне пројекте потребно је рангирати 
по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким 
документима, водећи рачуна да приоритет имају 
већ започети пројекти.

Кључну улогу у остварењу циљева и 
смерница економске политике за период 2015-
2017. годину и убрзању економског раста имаће 
макроекономска стабилност, динамичан приведни 
раст, раст запослености, стандард становника, 
убрзање процеса стабилизације и придруживање 
ЕУ , убрзано спровођење економских реформи, 
равномернији регионални раст, раст приватног 
сектора и пораст јавних и приватних инвестиција 
у инфраструктури. Наставиће се тренд смањења 
инфлације, са циљем да се инфлација на крају 
посматраног периода сведе у границама нормале.

Основне претпоставке макроекономског 
оквира за раст и стабилност Србије у наредне три 
године јесу вођење чврсте фискалне и монетарне 
политике, убрзање структурних реформи, посебно 
завршетак приватизације, јачање приватног сектора 
који ће креирати нове инвестиције и стварање 
конкурентног амбијента за нове инвестиције и 
промену производне структуре.
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Доношењем Закона о финансирању локалне 
самоуправе треба да се остваре четири приоритетна 
циља и то:

- транспарентност, стабилност и 
предвидивост система финансирања 
локалне самоуправе,

- побољшање степена хоризонталног 
уједначавања,

- јачање фискалне аутономије локалне 
самоуправе и

- институционализовање сарадње локалне 
самоуправе и централне власти.

У оквиру новог система финансирања 
значајан је напредак постигнут у хоризонталном 
уједначавању.

Јачање процеса децентрализације види 
се кроз повећање удела изворних прихода, тако 
да је порез на имовину од 01.јануара 2007.године 
изворни приход локалне самоуправе.

Код планирања плата запослених, 
као значајног расхода буџета применили смо 
Упутство за припрему одлуке о буџету локалне 
власти за 2015.годину и пројекција за 2016. и 
2017. годину.

Општина Жабари у 2015. години планирала 
је укупна средства потребна за исплату плата 
запослених које се финансирају из буџета 
јединице локалне самоуправе у складу са Законом 
о привременом уређивању основица за обрачун 
плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС“број 116/14), тако да смо одобрену масу 
средстава за исплату плата у 2014. години умањили 
10,0% основице, код исплате за Новембар и 
Децембар 2014.године па добијену кориговану масу 
средстава за плате 2014.године умањили за 10,0% и 
за 2,5% као последицу одлива броја запослених у 
2015.години за 5% од 1.јула 2015.године.
Назив јединице локалне власти
 ОПШТИНА 
ЖАБАРИ

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину 

Tабела 
1. 

Ред. 
бр.

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 

локалне власти

Маса средстава за 
плате планирана за 

2014. годину

Маса средстава за 
плате планирана за 

2015. годину

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

1 2 3 4 5 6

1

Органи и 
организације 

локалне власти 
(и општински 

право-
бранилац) 57.905.000  52.343.611  

2 Установе 
културе 2.440.000  2.126.200  

3

Остале 
установе 
из области 
јавних служби 
(навести 
називе: на 
пр: установе 
у области 
културе и сл.) 
- Народна 
библиотека -  
- 720.000  720.000  

4 Месне 
заједнице  4.997.000 940.000  

5

Дирекције 
основане од 
стране локалне 
власти 3.950.000  3.429.762  

6 Предшколске 
установе 9.230.000  7.996.900  

7

Јавна 
предузећа 
основана од 
стране локалне 
власти који се 
финансирају из 
јавних прихода 
чија је намена 
утврђена 
посебним 
законом     

8

Остали 
индиректни 
корисници 
буџета 
(навести 
називе) - - 
-     

9

Укупно за све 
кориснике 
буџетских 
средстава 74.245.000 4.997.000 67.556.473 0

Из горе приложене табеле види се маса 
средстава планирана за 2014. годину од буџетских 
средстава динара 74.245.000,00 + 4.997.000,00 
динара су средства за исплату зарада планирана код 
Месних заједница ( 01.01.2015.године укидају им се 
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сопствена средства), и обрачунати дозвољени ниво 
масе средстава за зараде запослених у 2015. години, 
са 940.000,00 динара за исплату зараде код Месне 
заједнице и зараде за новоформирано општинско 
правобранилаштво са 2 запослена ( Захтев је упућен 
Министарству финансије број;401-26 од 24.11.2014.
године) 

Напустиће се уравниловка у расподели 
плата у државној управи и јавним службама, што 
ће се постићи ширењем распона зарада између 
најпростијег рада и најсложенијег рада уз адекватно 
оцењивање и награђивање оних који квалитетније 
и више раде, где се разликује ниво одговорности и 
сложености послова, уз одговарајуће стимулације 
за оне који највише доприносе обављању јавних 
послова и везивање напредовање за радне учинке. 
Смањује се учешће расхода за плате у БДП и 
политика плата у државном сектору прати реформу 
државне управе у погледу стварања модерније и 
ефикасније администрације. Ограничење фонда 
реалних плата би омогућило раст реалних плата 
само у случају смањења броја запослених у 
одређеним државним органима и установама.

Законом о одређивању максималног броја 
запослених („сл.гласник РС“ број 104/09) одређен 
је максимални број запослених у органима и 
установама општине Жабари које се финансирају 
из буџета, осим предшколских установа, а то је за 
општину Жабари 52 запослених на неодређено 
време и 5 запослених на одређено време. Такође 
дата је табела где може да се види број запослених:
У спровођењу одредбе члана 10.став 2. Закона 
о одређивању максималмог броја запослених 
(Службени гласник РС“, број 104/09), Влада ће 
у 2015. години давати сагласност за повећање 
броја запослених и то само ако имамо мањи број 
запослених на неодређено време од максималног 
броја, на предлог Министарства финансија и 
привреде.

Корисник буџетских средстава не може 
без предходне сагласности Министарства 
финансија и привреде и извршног органа општине 
– председника општине, у складу са Законом којим 
се одређује максималан број запослених у локалној 
администрацији, засновати радни однос са новим 
лицима до краја 2015. године, уколико средства 
потребна за исплату плате тих лица нису обезбеђена 
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
одлуком, предвиђена за плате том кориснику и 
програмом рационализације из става 1. овог члана.

У поступку доношења акта о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места,за 

које се средства обезбеђују у буџету, прибавља се 
мишљење председника општине .

Назив јединице локалне власти
 ОПШТИНА ЖАБАРИ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ
Табела 2.

Ред.
бр. Директни и 

индиректни корисници 
буџетских средстава 

локалне власти

Број 
запослених 

на 
неодређено 

време

Број 
запослених 

на 
одређено 

време

Укупан 
број 

запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1 Органи и организације 
локалне власти 40 12 52

  Изабрана лица  3 3
  Постављена лица  9 9
  Запослени 40  40
2 Установе културе 1 1 2

3

Остале установе 
из области јавних 
служби које се 
финансирају из буџета 
(осим предшколских 
установа; навести 
назив: установа у 
области културе и сл.) 
-Народна библиотека 1  1

4 Месне заједнице 1  1

5 Дирекције основане од 
стране локалне власти 2 1 3

6

Укупно за све 
кориснике буџета 
на које се односи 
Закон о одређивању 
максималног 
броја запослених 
у локалној 
администрацији 45 1 45

7 Предшколске установе 13 1 14

8

Привредна друштва 
и други облици 
организовања 
чији је једини 
оснивач локална 
власт (индиректни 
корисници буџета-
невести називе) -   0

9

Укупно за све 
кориснике буџета 
на које се ne односи 
Закон о одређивању 
максималног 
броја запослених 
у локалној 
администрацији 13 1 14
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10
Укупно за све 
кориснике буџетa 58 3 61

У број запослених не улазе запослених у 
Предшколским установама и изабрана лица.
 Расходе за зараде свих буџетских 
корисника планирани смо по Упутству 
Министарства финансија и привреде, без топлог 
оброка и регреса( по Колективном уговору), 
трошкове за долазак на посао такође сам 
планирала на садашњој цени плус 10% , ПИО 
је планиран 2.000,00 динара по запосленом 
раднику, дневнице одборника на истом нивоу 
као 2014. године, много других трошкова на 
истом нивоу као у 2014. години а неке чак и 
мање по упутству, огрев са повећање од 10,0%, 
код физичке културе исти ниво 2014. године, 
остале помоћи запосленима и волонтерима 
3х20.000,00 динара + доприноси, репрезентација 
по Упутству, субвенције много мање по Упутству 
Министарства финансија, други трошкови на 
истом нивоу, а и трошкове за Цивилну заштиту 
на истом нивоу 2014. године који произилазе из 
Закона о ванредним ситуацијама.

Код осталих трошкова ишли смо доста 
рестриктивно, до нивоа 2014 године.

Издаци за нефинансијску имовину (који се 
не сматрају капиталним инвестицијама) планирали 
смо уз максималну уштеду, само за набавку 
неопходних средстава за рад. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона 
о јавним набавкама сматра се набавка чија је 
процењена вредност утврђена Законом о буџету 
Р.Србије за 2014.годину.

Укупни приходи буџета и буџетслих 
корисника општине планирани су у износу од 
319.994.087,00 динара а од тога 57,56% чине 
трансферна средства из Републичког Буџета и 
Министарстава. Сви остали приходи су у планирању 
пренапрегнути, на бази процене остварења у 2014.
години и неким малим номиналним растом и 
наплатом дубиозе дугова, порез на доходак, добитак 
и капиталне добитке чини 15,64% буџета за 2015.
годину захваљујући измени Закона о финансирању 
локалне самоуправе где локалној самоуправи 
припада уместо досадашњих 40,0% пореза на зараде 
80,0%, порез на имовину 6,56 %, порез на добра и 
услуге 3,14%, комуналне таксе на фирму 1,25% , 
приходи од имовине 1,89% , новчане казне 0,94%, 
добровољни трансфери од физичких и правних лица 
,мешовити приходи и остали непорески приходи 
чине 9,86% .

ОПИС

Економска Буџет за 

класифи-
кација 2015.год.

1 2 3
I ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА  319.994.087,00

Текући приходи 7 319.994.087,00
1. Порески приходи 71 85.095.000,00

1.1. Порез на доходак 
грађана 7111 50.045.000,00

1.2. Порез на имовину 713 21.000.000,00

1.3. Порез на добра и 
услуге 714 10.050.000,00

1.4. Остали порески 
приходи 716 4.000.000,00

2. Непорески приходи  234.899.087,00
2.1. Трансфери од 
другог нивоа власти 733 184.187.087,00

2.2. Приходи од 
имовине 741 6.032.000,00
2.3. Таксе 742 10.061.000,00
2.4. Новчане казне 743 3.020.000,00
2.5. Приходи од продаје 
добара и услуга 742
од тога: приходи од 
продаје добара и услуга 
индиректних буџетских 
корисника   
2.6. Остали непорески 
приходи

741,744,745, 
77,78,8 31.599.000,00

3. Донације 732  

Приходи су планирани на бази процене 
остварења у 2014.години и увећани неки номинално 
јер је инфлација крај године 5,5%, реални раст БДП 
1,0% а оне који су везани за раст цена са номиналним 
растом од 7,6% до 10,0%.

Законом о буџетском систему ( “ Сл. гласник 
РС “ бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011 и 
93/2012 ) јединствено је урађено планирање , 
припрема и доношење буџета, утврђен буџетски 
календар којим су прецизно одређени рокови 
до којих се морају извршити поједине фазе у 
буџетској процедури ( чл.31. ), утврђено је да се 
буџет планира на основу система јединствене 
програмске, буџетске класификације и економске и 
организационе и функционалне и прихода и расхода 
као и стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем, што смо ми и 
урадили у овом периоду.



17.12.2014.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИСтрана 66 - Број 7

ПРИХОДИ 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ПО  
КОРИСНИЦИМА ЗА 2015.ГОДИНУ .дин.

БУЏЕТ-
СКИ 

КОРИС-
НИК

Соп.тек. Од.друг. Укупно С.2
01

4.

Укупно

Приходи нивоа    
БУЏЕТ 113.017.000 181.542.087 294.559.087  294.559.087
Ј. П. 
ДИР. ЗА 
ИЗГРАД-
ЊУ ОП.   0  0
ФОНД 
СОЛ.
СТАМБ.
ИЗГРАД-
ЊУ   0  0
ТУРИС-
ТИЧКА 
ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА   0  0
Д. ВРТИЋ 
”М. ЦВЕТ” 
ЖАБАРИ 1.755.000 2.645.000 4.400.000  4.400.000
БИБЛИ-
ОТЕКА 
”А. ИВИЋ” 
ЖАБ. 20.000  20.000  20.000
ЦЕНТАР 
ЗА 
КУЛТУРУ 
ЖАБ. 300.000  300.000  300.000
ФОНД ЗА 
ПОЉО-
ПРИВ-
РЕДУ 340.000  340.000  340.000
ФОН ЗА 
ЗАШТ.
ЖИВОТНЕ 
СРЕД.   0  0
ЈАВНО 
КОМУ-
НАЛНО 
ПРЕД.   0  0
МЕСНЕ 
ЗАЈЕД-
НИЦЕ 20.375.000  20.375.000  20.375.000

УКУПНО: 135.807.000 184.187.087 319.994.087 0 319.994.087

Табела приказује приходе по припадности 
за буџет и све буџетске индиректне кориснике 
као и износ планираног Трезора општине за 2015. 
годину.

Укупни расходи буџета су планирани у истом 
износу као и приходи и примања од 319.994.087,00 

динара, тако да имамо преглед укупних издатака 
свих корисника у износу од 319.994.087,00 динара. 
Расходи су планирани по захтевима за поједине 
програме и текуће издатке и за основна средства, 
док захтеви за додатна средства за сада нису 
узимани ни планирани јер оквир Буџета за 2015. 
год. не дозвољава, чак је и пренапрегнут изнад 
својих реалних могућности а и због тога што 
буџетски корисници своје захтеве за додатна 
средства нису детаљно образложили у писаној 
форми и по приоритету, као ни сагласности 
у прилогу; ко је одобрио тај пројекат, да ли се 
налази у стратегији и разне сагласности. 

Расходе и издатке смо доста рестриктивно 
планирали, чак многе мање од 2014. године па до 
параметра за ту намену. Политика плата прати 
реформу државне управе и кретаће се заједно са 
социјалним доприносима на терет послодавца 
на нивоу којег је Влада Републике донела својом 
Одлуком .

РАСХОДИ 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА, 

ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

ЗА 2015.ГОДИНУ

          Буџет   %   Остали изв.   Укупно:

У К У П Н И 
РАСХОДИ : 294.559.087,00 100,00 25.435.000,00 319.994.087,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 1 21.388.564,00 7,26 0,00 21.388.564,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 2 2.000.000,00 0,68 1.000.000,00 3.000.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 1,02 0,00 3.000.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 4 1.968.000,00 0,67 0,00 1.968.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 5 5.085.000,00 1,73 340.000,00 5.425.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 6 3.000.000,00 1,02 0,00 3.000.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 7 15.830.000,00 5,37 5.000.000,00 20.830.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 8 13.730.254,00 4,66 4.400.000,00 18.130.254,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 9 31.905.000,00 10,83 0,00 31.905.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 11 27.400.000,00 9,30 0,00 27.400.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 12 5.400.000,00 1,83 0,00 5.400.000,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 13 14.596.200,00 4,96 2.320.000,00 16.916.200,00
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УКУПНО 
ПРОГРАМ 14 8.034.797,00 2,73 2.000.000,00 10.034.797,00

УКУПНО 
ПРОГРАМ 15 141.221.272,00 47,94 10.375.000,00 151.596.272,00

УКУПНИ 
ПРОГРАМИ: 294.559.087,00 100,00 25.435.000,00 319.994.087,00

Табела, горе, приказује трошкове свих 
Програма, текуће и нематеријална улагања по 
буџету и свим буџетским корисницима као и 
утрошак буџетских средстава по врсти трошкова 
т.ј. текуће и капиталне и укупан износ Трезора 
општине за 2015. годину.

У складу са Упутством на категорији 51-
Основна средства, 52-Залохе и 54-Земљиште 
планирају се средства за капиталне пројекте 
(извођење радова дуже од 1 године и чији је век 
трајања дужи од 5 године). Капиталне пројекте 
треба рангирати по приоритету у складу са 
усвојеним стратешким документима, водећи рачуна 
да приоритет у финансирању имају већ започети 
пројекти, чија је даља реализација оправдана. 
Издаци за капиталне пројекте планирају се посебно 
за сваку годину 2015, 2016. и 2017.годину и то по 
свим изворима финансирања.

Капиталним пројектима сматрају се :
- Изградња (куповина) зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре 
од интереса за локалну самоуправу,

- Унапређење односно капитално 
одржавање постојећих зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре 
од интереса за локалну самоуправу,

- Обезбеђивање земљишта,
- Пројектно планирање,
- Набавка опреме и машина чији је век 

трајања односно коришђења дужи од пет 
година.

 За сваки капитални пројекат и за сваку 
годину посебно треба доставити образложење са 
планираним роковима почетка и завршетка фазе 
припреме и завршетка-реализације фазе.Фаза 
припреме обухвата активности на обезбеђивању 
земљишта, изради пројектно - техничке докумен-
тације, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, односно активности за стварање 
услова за почетак реализације па закључење 
уговора и време за спровођење јавних набавки. 
Фаза реализације поћиње након закључења уговора 
о радовима, односно набавци добара и услуга у 
реализацији уговора. Потребно је дати и технички 
опис пројекта(дужина пута, површина објекта, 
опрема, машине и сл.).

У члану 6.Одлуке о буџету приказани су и 
капитални пројекти ( 1,2 и 3) и издаци за све буџетске 
кориснике. Пошто се на капиталне пројекте односе 
прва три пројекта у доле приказаној табели дајемо 
план тих инвестиција, а од броја 4 па до 9 су само 
капитални расходи и издаци буџетских корисника.
Табела доле приказује капиталне пројекте по 
програмској класификацији који се планирају да се 
реализију преко ЈП Дирекције за изградњу општине 
Жабари.

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2015 - 2017
СДК

  ЈП Дирекција за изградњу 
општине Жабари

Табела 
8а

Укупно сви пројекти: 18.966.903 9.830.000 72.984.929 62.100.000 51.089.906

 
     

Укупно приходи 
из буџета 
општине

 9.830.000 15.680.000 17.000.000 22.789.906

      Укупно приходи 
из буџета РС   57.304.929 45.100.000 28.300.000

Р.бр.
Назив капиталног 

пројекта

Конто 
3 

ниво

Конто 
4 ниво Опис конта Извор Опис извора Буџет 

2014 2015 2016  2017 Након 
2017

0 1 2 2a 2b 3 3a 4 5 6 7 8

1 Реконструкција водоводне 
мреже у Александровцу 511 5113 Капитално одржавање 

зграда и објеката 07 Приходи из 
буџета РС   10.000.000   

2 Реконструкција изворишта и 
резервоара у Влашком Долу 511 5113 Капитално одржавање 

зграда и објеката 07 Приходи из 
буџета РС    14.000.000  

3
Реконструкција изворишта у 
Ореовици 511 5113 Капитално одржавање 

зграда и објеката 07 Приходи из 
буџета РС   11.000.000   
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4

Реконструкција фекалног 
колектора у ул. 9 септембра, 
Смедеревска и делу ул. 
Кнеза Милоша 

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС 3.550.000  3.524.929 3.000.000 2.000.000

5
Изградња изворишта у 
Жабарима 511 5112 Изградња зграда и 

објеката 07 Приходи из 
буџета РС   8.000.000   

6

Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута Четереже - Сибница 
Л=2100м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 01 Приходи из 

буџета  3.000.000 5.000.000 6.420.000 7.000.000

7

Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута у Брзоходе ул. Светог 
Саве Л=319м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    2.000.000  

8
Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута у Ореовици Л=1070м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС   1.900.000 2.200.000 2.600.000

9
Реконструкција 
(асфалтирањe) улице у 
Александровцу Л=300

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    1.900.000  

10
Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута у Симићево Л=550м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС 920.000  3.580.000   

11
Реконструкција 
(асфалтирањe) пута у 
Полатни Л=1.400м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    5.500.000 3.100.000

12

Реконструкција 
(асфалтирањe) улице у 
Четережу, Ваљарска мала 
Л=300м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС     1.900.000

13

Реконструкција 
(асфалтирањe)улице 
Христивоја Илића у 
Породину Л=593м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    4.800.000  

14
Реконструкција 
(асфалтирањe) улице 7. јули 
у Породину Л=350м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС     2.900.000

15

Реконструкција 
(асфалтирањe) улице 
у Породину 8. октобар 
Л=200м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС     1.300.000

16
Реконструкција 
(асфалтирањe) улице у 
Тићевцу Л=1000м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС 1.750.000  3.000.000  3.000.000

17
Реконструкцији 
(поплочавање) тротоара у 
Жабарима 

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 01 Приходи из 

буџета  2.000.000 4.500.000 4.500.000 9.739.906

18

Извођење радова на летњем 
одржавању локалних путева 
и улица на територији 
општине Жабари

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 01 Приходи из 

буџета 4.500.000 2.880.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

19
Уређење (ревитализација) 
пољских путева на 
територији општине Жабари

425 4251
Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објаката

01 Приходи из 
буџета 6.646.903 1.000.000 1.130.000 1.130.000 1.300.000
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20

Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута Кочетин - Орљево 
Л=500м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС   3.100.000   

21

Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута Породин - Витежево 
Л=900м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС   3.000.000 2.500.000  

22
Реконструкција 
(асфалтирањe) улице у 
Жабарима Л=1230м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    3.100.000 5.900.000

23
Реконструкција 
(асфалтирањe) улице 
Богицка у Брзоходе Л=300м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС     1.900.000

24

Реконструкција 
(асфалтирање) локалног 
пута у Витежеву (пут за 
Дубницу) Л=1600м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС   3.000.000 3.000.000 3.700.000

25

Реконструкција 
(асфалтирање) локалног 
пута у Витежево од Дома 
културе Л=608м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС   3.700.000   

26

Израда пројектне 
документације за изградњу, 
реконструкцију и доградњу 
водних објеката

511 5114 Пројектно планирање 01 Приходи из 
буџета 1.600.000 500.000 200.000 200.000  

27
Пројектно планирање - 
саобраћајна инфраструктура 511 5114 Пројектно планирање 01 Приходи из 

буџета  450.000 450.000 450.000 450.000

28
Израда пројектне 
докуменације за изградњу 
канализационе мреже

511 5114 Пројектно планирање 01 Приходи из 
буџета   400.000 300.000 300.000

29

Реконструкција 
(асфалтирањe) локалног 
пута у Кочетину, Бучина 
Л=500м

511 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 07 Приходи из 

буџета РС    3.100.000  

30
Изградња експлоатационог 
бунара у Александровцу 511 5112 Изградња зграда и 

објеката 07 Приходи из 
буџета РС   3.500.000   

 У прилогу је такође, табела расхода буџета по ПРОГРАМИМА, наменама, по функцијама, по 
економским класификацијама и по корисницима и позицијама.и процентом структуре сваког раздела и 
корисника у укупним расходима и издацима за 2015. године.

ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА У 2015.Г.

Раздео Програм
Прог.
активност Пројекат Функција  Корисници

Средства 
буџета  %

Средства 
из осталих 

извора
Укупна јавна 
средства

01.01.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  111 Скупштина општине 11.948.587,00 4,06  11.948.587,00
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01.02.   0602 П1 111 Дан општине 1.550.000,00 0,53  1.550.000,00
01.03.   0602 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,17  500.000,00
01.04.   0602 П3 160 Политичке странке 89.350,00 0,03  89.350,00
     Укупно раздео 1: 14.087.937,00 4,78  14.087.937,00

02.01.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  111

Председник општине и 
опш.веће 17.794.900,00 6,04  17.794.900,00

     Укупно раздео 2: 17.794.900,00 6,04  17.794.900,00

03.01.
15 Локална 
самоуправа 0602-0004  330

Општинско јавно 
правобранилаштво 
Жабари 3.617.000,00 1,23  3.617.000,00

     Укупно раздео 3: 3.617.000,00 1,23  3.617.000,00

04.01.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  130 Општинска управа 80.879.083,00 27,46  80.879.083,00

   0602 П11 112 Буџетска резерва 7.873.352,00 2,67  7.873.352,00
     Укупно раздео 04.01: 88.752.435,00 30,13  88.752.435,00

04.02.1.
15 Локална 
самоуправа 0602-0002  160 Месне заједнице 13.817.000,00 4,69 10.375.000,00 24.192.000,00

4.2.2.2.
2 Комунална 
делатност 0601-0010  640 Улична расвета 2.000.000,00 0,68 1.000.000,00 3.000.000,00

 

7.Комунална 
инфра-
структура 0701-0002  451 Одржавање путева 6.000.000,00 2,04 5.000.000,00 11.000.000,00

 
13 Развој 
културе 1201-0001  820 Услуге културе 4.000.000,00 1,36 2.000.000,00 6.000.000,00

 

14 Развој 
спорта и 
омладине   810

Одржавање спортске 
инфраструктуре 1.544.797,00 0,52 2.000.000,00 3.544.797,00

     Укупно раздео 04.02: 27.361.797,00 9,29 20.375.000,00 47.736.797,00

04.03.01.
9 Основно 
образовање 2002-0001  912 Превоз ученика 9.300.000,00 3,16  9.300.000,00

04.03.02.    912
Осн.школа “Дуде 
Јовић” Жабари 11.260.000,00 3,82  11.260.000,00

   2002 П1 912
Реконстрикција крова 

школе у Брзоходу 630.000,00 0,21  630.000,00

   2002 П2 912
Централно грејање школе 

у Брзоходу 525.000,00 0,18  525.000,00

   2002 П3 912
Санација темеља школе у 

Сибници 420.000,00 0,14  420.000,00
     Укупно раздео 4.3.2. 12.835.000,00 4,36  12.835.000,00

04.03.03.  2002-0001  912
Осн.школа”Роса 
Трифуновић”Ал 8.181.000,00 2,78  8.181.000,00

   2002 П4 912

Замена прозора и 
столарије у школи у 

Влашком Долу 1.109.000,00 0,38  1.109.000,00

   2002 П5 912
Сређивање фасаде 
школе у Тићевцу 480.000,00 0,16  480.000,00

   2005 П6 912

Изградња трибина у 
школском дворишту у 

Влашком Долу  0,00  0,00
   2005 П7 912   0,00  0,00
     Укупно раздео 4.3.3. 9.770.000,00 3,32  9.770.000,00

     Укупно раздео 04.03. 31.905.000,00 10,83  31.905.000,00

04.04.01.
13 Развој 
културе 1201-0001  820

Центар за културу 
Жабари 4.364.200,00 1,48  4.364.200,00
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   1201 П1 820
Манифестација 
“Четерешко прело” 1.150.000,00 0,39 300.000,00 1.450.000,00

   1201 П2 820 Остале манифестације 1.400.000,00 0,48  1.400.000,00
     Укупно раздео 04.04.01. 6.914.200,00 2,35 300.000,00 7.214.200,00

04.04.02.    820
Народна библиотека 
Жабари 2.762.000,00 0,94 20.000,00 2.782.000,00

   1201 П3 820
Културне манифестације 
у Библиотекарству 120.000,00 0,04  120.000,00

     Укупно раздео 04.04.02. 2.882.000,00 0,98 20.000,00 2.902.000,00

04.04.03.    820
Трансфери ост.нив.вл-
културе 800.000,00 0,27  800.000,00

     Укупно раздео 04.04.03: 800.000,00 0,27  800.000,00

04.04.04.    840
Верске и др.услуге 

заједнице  0,00  0,00
     Укупно раздео 04.04.04: 0,00 0,00  0,00
     Укупно раздео 04.04. 10.596.200,00 3,60 320.000,00 10.916.200,00

04.05.01.

14 Развој 
спорта и 
омладине 1301-0001  810

Спортски савез општине 
Жабари 5.056.000,00 1,72  5.056.000,00

04.05.02.  1301-0002  810
Подршка рекреативном 
спорту 1.434.000,00 0,49  1.434.000,00

     Укупно раздео 04.05. 6.490.000,00 2,20  6.490.000,00

04.06.01.

11 Социјална 
и дечја 
заштита 0901-0006  40 Породица и деца 17.020.000,00 5,78  17.020.000,00

04.06.02.  0901-0001  70
Социјална помоћ 
угроженом становништву 1.610.000,00 0,55  1.610.000,00

04.06.03.    70
Центар за социјални рад 
Жабари 2.430.000,00 0,82  2.430.000,00

04.06.04.    90
Донације невладиним 
орган. 340.000,00 0,12  340.000,00

04.06.05.  0901-0005  90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,16  470.000,00

04.06.06.  0901-0004 901 П1 90
Прој.”Помоћ и кући за 
стара лица” 3.030.000,00 1,03  3.030.000,00

04.06,07.  0901-0004 901 П2 90
Прој.”Помоћ за децу и 
мкаде са инвалидитетом” 500.000,00 0,17  500.000,00

04.06.08.  0901-0004 901 П3 90

Прој.”Развој 
свеобухватног система 
подршке самосталном 
живљењу у заједници 
РС” 1.000.000,00 0,34  1.000.000,00

04.06.09.  0901-0004 901 П4 90
Прој.”ПУК-Помоћ за 
особе са инвалидитетом” 1.000.000,00 0,34  1.000.000,00

     Укупно раздео 04.06. 27.400.000,00 9,30  27.400.000,00

04.07.
8 Предшкол 
васпитање 2001-0001  911

Предшколска 
установа”Моравски 
цвет”Жабари 13.730.254,00 4,66 4.400.000,00 18.130.254,00

     Укупно раздео 04.07. 13.730.254,00 4,66 4.400.000,00 18.130.254,00

04.08.01.

1 Локални 
развој и 
просторно 
планирање 1101-0001  620

ЈП Дирекција за 
изградњу Жабари. 21.388.564,00 7,26  21.388.564,00

     Укупно програм 1: 21.388.564,00 7,26  21.388.564,00

 
2 Комунална 
делатност 0601-0001  630 Водоснабдевање  0,00  0,00
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  0601-0002  510
Управљање отпадним 
водама  0,00  0,00

  0601-0009  660
 Послови становања и 
заједнице  0,00  0,00

  0601-0010  640 Јавна расвета  0,00  0,00
  0601-0014  660 Остале комуналне услуге    0,00  0,00
     Укупно програм 2: 0,00 0,00  0,00

 

7 Путна 
инфра-
структура 0701-0001  451

Друмски саобраћај-
управљање 
инфраструктуром  0,00  0,00

  0701-0002  451 Одржавање путева 9.830.000,00 3,34  9.830.000,00
   0701 П1 451 Изградња улице................  0,00  0,00
   0701 П 2 451 Изградња улице................  0,00  0,00
     Укупно програм 7: 9.830.000,00 3,34  9.830.000,00
     Укупно раздео 04.08: 31.218.564,00 10,60  31.218.564,00
       0,00  0,00

04.09.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  610 Стамбени развој 400.000,00 0,14  400.000,00

     Укупно раздео 04.09. 400.000,00 0,14  400.000,00

04.10.

6 Заштита 
животне 
средине 0401-0001  550

Фонд за заштиту животне 
средине 3.000.000,00 1,02  3.000.000,00

     Укупно раздео 04.10. 3.000.000,00 1,02  3.000.000,00

04.11.
4 Развој 
туризма 1502-0001  473

Туристичка 
организација Жаб. 1.518.000,00 0,52  1.518.000,00

   1502 П1 473
Новогодишње 

украшавање општине 450.000,00 0,15  450.000,00
     Укупно раздео 04.11. 1.968.000,00 0,67  1.968.000,00

04.12.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  112

Одбрана од ванредних 
ситуација 1.250.000,00 0,42  1.250.000,00

     Укупно раздео 04.12. 1.250.000,00 0,42  1.250.000,00

04.13.

3 Локални 
економски 
развој 1501-0005  660

Јавно комунално пред.
Жабари 3.000.000,00 1,02  3.000.000,00

     Укупно раздео 04.13. 3.000.000,00 1,02  3.000.000,00

04.14.
15 Локална 
самоуправа 0602-0001  320 Противпожарна заштита 202.000,00 0,07  202.000,00

    310 Услуге полиције 500.000,00 0,17  500.000,00

     Укупно раздео 04.14: 702.000,00 0,24  702.000,00

04.15.
15 Локална 
самоуправа 0602-0009  330

Судови -Основни суд 
Пожаревац 800.000,00 0,27  800.000,00

     Укупно раздео 04.15: 800.000,00 0,27  800.000,00

04.16.1.

5 Развој 
пољо-
привреде 0101-0001  420 Услуге по уговору 1.120.000,00 0,38  1.120.000,00

04.16.2.  0101-0001  420 Фонд за пољопривреду 3.715.000,00 1,26 90.000,00 3.805.000,00

  0101-0002  420
Подстицаји пољопр.
производњи  0,00  0,00

   0101 П1 421 Набавка стеоних јуница 250.000,00 0,08 250.000,00 500.000,00

     Укупно раздео 04.16: 5.085.000,00 1,73 340.000,00 5.425.000,00

04.17.

12 Примарна 
здраствена 
заштита 1801-0001  760

Здравство не кв.на 
др.месту 5.400.000,00 1,83  5.400.000,00
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Из приказане табеле види се структура 
расхода по програмима, по разделима и главама, 
раздео 4 глава 01 Општинска управа чини 30,13%, 
буџета али највећи део функција које обавља 
локална самоуправа обавља се преко Општинске 
управе и ти послови већином су поверени послови 
од стране Републике Србије, а ту су и све зараде 
запослених и текућа и стална резерва.

Табела, горе, приказује трошкове текуће 
и нематеријална улагања по програмском буџету 
и свим буџетским корисницима као и утрошак 
буџетских средстава по врсти трошкова т.ј. текуће 
и капиталне и укупан износ Трезора општине за 
2015. годину.

У Одлуци је и табела издатака по основним 
наменама где се такође може видети по економској 
класификацији сваки издатак. Расходи за запослене 
и функционере чине један од већих издатака 
85.061.771,00 динара или 28,9% од буџета за 2015 
годину, коришћење роба и услуга 86.564.000,00 
динара или 29,4%, донације и трансфери 
44.852.817,00 дин. или 15,2%, улагања у основна 
средства износе 22.794.797,00 динара или 7,81% 
буџета, остали расходи 24,792.350,00 или 8,4, 
накнада за социјалну заштиту 19.420,00 или 6,6% 
, резерва 7.873.352,00 динара или 2,7%, субвенције 
3.000.000,00 динара или 0,12%, .

У донацијама и трансферима планирана су и 
средства за материјалне трошкове школа, Здравства 
и Центра за социјални рад Жабари из разлога што су 

они индиректни корисници Републике а не наши, а 
по Закону ми смо у обавези да финансирамо њихове 
материјалне трошкове 

Трошкови за социјалну заштиту садрже, 
поред ових обавезних по Закону превоз ђака 
основаца, смештај деце ометене у развоју део 
пројекта, превоз ђака средњих школа, помоћи 
социјалном становништву и трошкове трећег детета 
у предшколској установи, као и накнаду за прво 
рођено дете иако и за прво као и за друго, треће и 
свако следеће Република даје помоћ и стимулацију 
мајкама за рађање.. 

Поједини послови и функције, у складу са 
законом о локалној самоуправи, планирани су на 
основу критеријума као што су број становника, 
број одељења и број објекта у основном образовању, 
број деце обухваћене непосредном дечјом заштитом 
и број јединица дечје заштите . 

Наш предлог према потребама, 
могућностима и оквира датог од стране Републике 
дат је у предлогу Буџета за 2015 годину.

У случају недовољно, неравномерног 
остваривања прихода буџета извршење утврђених 
расхода врши се по приоритету, класична државна 
функција ( плате и друга лична примања запослених 
и функционера ) стални трошкови, подстицај и 
развој општине па остали расходи.

Шеф буџета и трезора,
Славица Вукашиновић, с.р.

     Укупно раздео 4: 259.059.250,00 87,95 25.435.000,00 284.494.250,00
     УКУПНИ РАСХОДИ : 294.559.087,00 100,00 25.435.000,00 319.994.087,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 1 21.388.564,00 7,26 0,00 21.388.564,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 2 2.000.000,00 0,68 1.000.000,00 3.000.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 1,02 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.968.000,00 0,67 0,00 1.968.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 5 5.085.000,00 1,73 340.000,00 5.425.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 6 3.000.000,00 1,02 0,00 3.000.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 7 15.830.000,00 5,37 5.000.000,00 20.830.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 8 13.730.254,00 4,66 4.400.000,00 18.130.254,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 9 31.905.000,00 10,83 0,00 31.905.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 11 27.400.000,00 9,30 0,00 27.400.000,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.400.000,00 1,83 0,00 5.400.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 13 14.596.200,00 4,96 2.320.000,00 16.916.200,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.034.797,00 2,73 2.000.000,00 10.034.797,00

     УКУПНО ПРОГРАМ 15 141.221.272,00 47,94 10.375.000,00 151.596.272,00

     УКУПНИ ПРОГРАМИ: 294.559.087,00 100,00 25.435.000,00 319.994.087,00
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  На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник Р.Србије“бр.54/2009,73/20
10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр. и 
108/2013) и члана 10 и 13 Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“ бр.7/08), 
а на предлог Општинског већа општине Жабари, 
Скупштина општине Жабари на седници одржаној 
дана 17.12 2014. године, донела је :

О Д Л У К У
ДА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ ЗА 2014 ГОДИНУ САДРЖИ 
ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Жабари за 

2014. годину садржи извештај екстерне ревизије ( 
Члан 79 и 92. Закона ) 

Члан 2.
Скупштина општине Жабари је донела 

Одлуку да ангажује екстерног ревизора са 
одговарајућим квалификацијама за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине 
Жабари за 2014. годину, уз сагласност Државне 
ревизорске институције (уколико иста није у 
могућности да сама изврши екстерну ревизију 
завршног рачуна буџета општине Жабари за 2014. 
годину).    
   

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 400- 431 /2013-01
Жабари 17.12.2013.године,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
БЕГОВИЋ САША, с.р.

5

На основу члана 191.став 1. Устава 
Републике Србије („Службени гласник РС“ 98/06), 
члана 11. и члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 13. став 
1. тачка 1. члана 63. и члана 64. Статута општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 
7/2008, 3/2013 и 4/2014), Закључка о приступању 
промени Статута општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, број 6/2014), и предлога 
Општинског већа општине Жабари, Скупштина 
општине Жабари на седници одржаној дана 17.12. 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Члан 1.
 У Статуту општине Жабари („Службени 
гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013 и 
4/2014) члан 11. став 3. мења се и гласи:
„Послове правне заштите имовинских права и 
интереса општине Жабари врши Општинско 
правобранилаштво општине Жабари.“

Члан 2.
 У осталом делу Статут остаје непромењен.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“.

Број: 010-2/14-01
Дана: 17.12.2014. године Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ Одлуке о 
изменама и допунама Статута општине Жабари 
садржани су у неопходности да се постојећи Статут 
општине Жабари усагласи са чланом 2. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 
55/2014) а имајући у виду да је досадашњи заступник 
општине Жабари Градско јавно правобранилаштво 
Пожаревац једнострано раскинуло уговор о 
заступању.

Број: 010-2/14-01
Дана: 12.12. 2014. године 

Жабари

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
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Председник општине
Председник Општинског већа

Миодраг Филиповић, с.р.
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На основу члана 2.и члана 53.став 2. 
Закона о правобранилаштву („Службени гласник 
Републике Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07) и члана 11. Статута 
општине Жабари ( „ Службени гласник општине 
Жабари “ ,број 7/ 2014), Скупштина општине 
Жабари, на седници одржаној дана 17. децембра 
2014.године, донела је

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, 

организација и друга питања од значаја за рад 
Општинског правобранилаштва општине Жабари 
(у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).

Члан 2.
 Општинско правобранилаштво је посебан 
орган општине који обавља послове правне заштите 
имовинских права и интереса општине Жабари.
 Седиште Општинског правобранилаштва је 
у Жабарима.

Члан 3.
 Општинско правобранилаштво има печат 
округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб 
Републике Србије у средини, око којег је исписан 
текст: „Република Србија – Општина Жабари – 
Општинско правобранилаштво“, на српском језику 
ћириличим писмом. 
 Општинско правобранилаштво има 
штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: 
„Република Србија, Општинско правобранилаштво, 
Број ________, Датум __________, Ж а б а р и „ .

II. ДЕЛОКРУГ

Члан 4.
 У обављању послова правне заштите 
имовинских права и интереса општине, Општинско 
правобранилаштво:

 1) у поступцима пред судовима, управним и 
другим надлежним органима заступа као законски 
заступник општину, њене органе и друга правна 
лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради 
заштите имовинских права и интереса општине;

2) прати и проучава правна питања од 
значаја за рад органа и правних лица која заступа, 
посебно у погледу заштите њихових имовинских 
права и интереса, као и питања у вези са применом 
закона и подзаконских аката која су, или могу 
бити, од значаја за предузимање било које правне 
радње органа и правног лица које заступа, посебно 
за спречавање штетних имовинскоправних и 
друштвено негативних последица по правна лица 
која заступа;
 3) даје правна мишљења приликом 
закључивања уговора које закључују правна 
лица које заступа, посебно уговора из области 
имовинскоправних односа и привредно-правних 
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
 4)  даје правне савете свим органима 
општине које заступа;
 5) предузима заступање под истим условима 
као и адвокат када је прописано да је у одређеном 
поступку или за предузимање одређене радње у 
поступку обавезно заступање странке од стране 
адвоката.

Члан 5. 
 Општинско правобранилаштво врши 
и послове правне заштите имовинских права 
и интереса месних заједница, по њиховом 
овлашћењу.

Члан 6.
 Општинско правобранилаштво ће пре 
покретања поступка пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом, односно у 
поступку одговора на тужбу, предлог или други 
акт којим је покренут поступак против заступаног 
субјекта, размотрити могућност споразумног 
решавања спорног односа, на своју иницијативу 
или на иницијативу супротне стране.
 Општинско правобранилаштво је дужно 
да прибави сагласност Општинског већа пре 
закључења споразума о решавању спорног односа.

Члан 7.
 Када у истом поступку учествују као 
странке са супротстављеним интересима органи 
општине и друга правна лица која се финансирају 
из буџета општине, Општинско правобранилаштво 
ће заступати општину и њене органе.
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 Када у истом поступку учествују као странке 
са супротстављеним интересима правна лица која 
се финансирају из буџета општине, Општинско 
правобранилаштво ће заступати странку која је 
иницирала покретање поступка.

Члан 8.
 Органи општине и друга правна лица које 
заступа Општинско правобранилаштво дужни су 
да Општинском правобранилаштву благовремено 
достављају обавештења о правним стварима у 
којима је оно овлашћено да предузима правне радње 
и правна средства, као и да му на његов захтев 
достављају списе, обавештења и податке потребне 
за предузимање радњи за које је оно надлежно.
 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. 
овог члана наступи штета за општину и друго правно 
лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће 
о томе обавестити Општинско веће, а од одговорног 
лица у том органу или правном лицу захтеваће 
накнаду причињене штете.

Члан 9.
 На питања у вези са радом Општинског 
правобранилаштва која нису уређена овом 
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник Републике 
Србије“, број 55/14) које се односе на Државно 
правобранилаштво.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 10.
 Функцију Општинског правобранилаштва 
обављају општински правобранилац и један 
заменик  општинског правобраниоца, у складу са 
Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком 
и другим општим правним актима.

Члан 11.
 Општинског правобраниоца поставља 
Општинско веће на предлог председника општине, 
на период од пет година. Исто лице може бити 
поново постављено на исти период.
 За општинског правобраниоца може 
бити постављен држављанин Републике Србије 
који испуњава опште услове за рад у државним 
органима, који је завршио правни факултет, положио 
правосудни испит, достојан је правобранилачке 
функције и има најмање три године радног искуства 
у правној струци после положеног правосудног 
испита.

Члан 12.
Заменик општинског правобраниоца 

поставља се на начин и под условима који су у 
члану 11. утврђени за општинског правобраниоца.

Заменик општинског правобраниоца ради 
по упутствима општинског право -браниоца и њему 
је одговоран за свој рад.

Члан 13.
 Општински правобранилац одговара 
Општинском већу за свој рад и рад Општинског 
правобранилаштва.
 Општински правобранилац најкасније  до 
31. марта текуће године подноси Општинском већу 
извештај о раду Општинског правобранилаштва за 
претходну годину.

Члан 14.
 Општински правобранилац доставља 
извештаје о поступању у појединим предметима 
Општинском већу, као и субјектима које заступа, на 
њихов захтев.

Ако оцени на основу извештаја или на 
предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје 
недостаци у раду општинског правобраниоца, 
Општинско веће може наложити мере за отклањање 
недостатака и одредити рок за поступање по мерама, 
као и поднети предлог за покретање дисциплинског 
и другог поступка.

Члан 15.
 Општински правобранилац доноси 
правилник о управи у Општинском 
правобранилаштву уз сагласност Општинског 
већа. Правилником се уређује однос Општинског 
правобранилаштва према грађанима и јавности, 
начин вођења евиденција, руковање предметима, 
поступање са архивским материјалом и друга питања 
од значаја за рад Општинског правобранилаштва.

Члан 16. 
Рачуноводствене, информатичке и друге 

пратеће послове од значаја за рад  Општинског 
правобранилашта обављају одговарајући општински 
органи управе и службе.

Обављање административних послова од 
значаја за рад Општинског правобра-нилаштва 
обављају административни радници у општинском 
правобранилаштву са одговарајућом стручном 
спремом, предвиђеном актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији Општинског 
Правобранилаштва.
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IV. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 17.
 Општински правобранилац, заменик 
општинског правобраниоца и администра-тивни 
радници остварују права из радног односа у складу 
са прописима који уређују положај службеника 
општинске управе, ако овом одлуком није друкчије 
одређено.

V. СРЕДСТВА

Члан 18.
 Средства за рад Општинског право-
бранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
 Приходи које Општинско право-
бранилаштво оствари у пословима заступања 
представљају приход буџета општине.

Члан 19.
Општонски правобранилац и заменик 

Општинског правобраниоца имају право на плату.
За обрачун и исплату плате Општинског 

правобраниоца примењује се коефицијент утврђен 
за начелника Општинске управе, а за обрачун и 
исплату плате заменику Општинског правобраниоца 
примењује се коефицијент утврђен за заменика 
начелника Општинске управе.

Општински правобранилац и заменик 
Општинског правобраниоца остварују и друга права 
по основу рада, у складу са прописима о радним 
односима и платама.

Члан 20.
 Плате и друга примања по основу 
рада осталих запослених у Општинском 
правобранилаштву утврђију се актом Општинског 
правобраниоца,сходно примени акта о платама 
запослених у Општинској управи.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Општинско веће поставља општинског 

правобраниоца и заменика  општинског право-
браниоца у року од 90 дана од дана ступања ове 
одлуке на снагу.

Постављењем општинског правобраниоца 
и заменика општинског правобраниоца у складу 
са овом одлуком, престаје пуномоћје правном 
заступнику општине Жабари, који све архивиране 
и све започете предмете предаје записнички 
Општинском правобранилаштву.

Члан 22.
 Одредбе прописа којима је одређена 
надлежност Општинског јавног правобра-
нилаштва или општинског јавног правобраниоца за 
предузимање одређених радњи и вршење одређених 
послова, или којима је прописана обавеза неког 
општинског органа или другог правног лица према 
Општинском  јавном правобранилаштву или према 
општинском јавном правобраниоцу, примењују се и 
на Општинско правобранилаштво.

Члан 21.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „ Службеном гласнику општине 
Жабари“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 021-13/14-01
У Жабарима, 17.12.2014.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Саша Беговић,с.р.

7

На основу члана 8. и 9. Закона о матичним 
књигама (''Службени гласник РС'',број 20/2009), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014), члана 
13.Статута општине Жабари (‘’Службени гласник 
општине Жабари’’,број 7/2008,3/2013 и 4/2014), по 
прибављеном мишљењу Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број 20-00-50/2014-10 
од 03.12. 2014. године, Скупштина општине Жабари 
на седници одржаној 17.12. 2014.године, донела је 

О Д Л У К У
о одређивању матичног подручја на територији 

општине Жабари

1. Овом одлуком одређује се матично подручје за 
вођење матичних књига на територији општине 
Жабари и седиште матичног подручја.

2. Матично подручје за које се воде матичне књиге 
на територији општине Жабари је матично 
подручје Жабари за насељена места Жабари, 
Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки 
До, Кочетин, Миријево, Ореовица, Полатна, 
Породин, Свињарево, Сибница, Симићево, 
Тићевац и Четереже.

3. Седиште матичног подручја Жабари је у 
Жабарима.
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4. Почетком примене ове одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању матичних подручја за 
вођење матичних књига на територији општине 
Жабари,бр.020-236/2009-01 од 16.12.2009.
године (‘’Службени гласник општине 
Жабари’’,бр.10/2009).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Републике 
Србије’’, а примењиваће се почев од 01.јануара 
2015.године.

 Ова одлука се има објавити и у ‘’Службеном 
гласнику општине Жабари’’.

Број: 020-64/ 2014 -01
У Жабарима, 17.12. 2014.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Саша Беговић, с.р.
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На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и 
члана 10. став 1. тачка 5. и члана 13. став 1. тачка 
6. Статута општине Жабари („Службени гласник 
општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013 и 4/2014), 
на предлог Општинског већа општине Жабари, 
Скупштина општине Жабари на седници одржаној 
дана 17.12. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
 Овом одлуком утврђују се општи услови 
комуналаног уређења на територији општине 
Жабари, уређују се права и обавезе међу учесницима 
у општем и комуналном уређењу општине Жабари, 
као и сеоских насеља у коришћењу и одржавању 
добара од општег интереса у области комуналних 
делатности. 

Члан 2.
 Комуналне делатности у смислу ове одлуке 
су делатности пружања комуналних услуга од 

значаја за остварење животних потреба физичких и 
правних лица код којих је општина Жабари дужна 
да створи услове за обезбеђење одговарајућег 
квалитета, обима, доступности и континуитета, као 
и надзор над њиховим вршењем.  

Комуналне делатности су делатности од 
општег интереса.

Комуналне делатности су:
1)  снабдевање водом за пиће;
2)  пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода;
3)  производња и дистрибуција топлотне 

енергије;
4)  управљање комуналним отпадом;
5)  градски и приградски превоз путника;
6) управљање гробљима и погребне 

услуге;
7)  управљање јавним паркиралиштима;
8)  обезбеђивање јавног осветљења;
9)  управљање пијацама;
10)  одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама 

јавне намене;
12)  одржавање јавних зелених површина;
13)  димничарске услуге;
14)  делатност зоохигијене.
Комуналне делатности из става 3. тач. 1) до 

3) овог члана су делатности од општег економског 
интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Скупштина јединице локалне самоуправе 
може као комуналне одредити и друге делатности 
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од локалног интереса и прописати услове њиховог 
обављања, у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 3.
 Под комуналним објектима у смислу ове 
одуке подразумевају се: 

- грађевински објекти са уређајима, 
инсталацијама и опремом, сама постројења, 
уређаји и инсталације и други објекти који служе за 
пружање комуналних услуга корисницима, 

- уређено грађевинско земљиште и добра 
у општој употреби која се користе за обављање 
комуналне делатности.

Члан 4. 
 Комуналне делатности из члана 2. став 3. 
ове одлуке обухватају: 
 1) снабдевање водом за пиће је захватање 
и испорука воде водоводном мрежом до мерног 
инструмента потрошача, обухватајући и мерни 
инструмент; 
 2) пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода је сакупљање, 
одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, 
атмосферских и површинских вода са површина 
јавне намене, односно од прикључка корисника у 
уличну канализациону мрежу, третман отпадних 
вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 
одвоз и третирање фекалија из септичних јама; 
 3) управљање комуналним отпадом је 
сакупљање комуналног отпада, његово одвођење, 
третман и безбедно одлагање укључујући 
управљање, одржавање, санирање и затварање 
депоније, као и селекција секундарних сировина и 
одржавање, њихово складиштење и третман; 
 4) градски и приградски превоз путника 
је обављање јавног линијског превоза путника на 
територији општине Жабари унутар насељеног 
места или између два или више насељених места 
аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме 
путника на станицама и стајалиштима; 
 5) одржавање улица и путева на територији 
општине Жабари је извођење радова којима 
се обезбеђује несметано и безбедно одвијања 
саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност 
улица, путева, тргова, платоа и сл.;
 6) одржавање чистоће на површинама 
јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне 
намене, прикупљање и одвођење комуналног 
отпада са тих површина, одржавање и пражњење 
посуда за отпатке на површинама јавне намене као 
и одржавање јавних чесми, бунара и фонтана;

 7) одржавање јавних зелених површина 
је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и 
санација зелених рекреативних површина.

8) делатност зоохигијене је хватање, 
збрињавање, ветеринарска нега и смештај 
напуштених и изгубљених животиња (паса и 
мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање 
живота за неизлечиво болесне и повређене 
напуштене и изгубљене животиње, контрола и 
смањење популације напуштених паса и мачака, 
нешкодљиво уклањање лешева животиња са 
површина јавне намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског 
порекла, спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене.

УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА

Члан 5.
 Под комуналним уређењем подразумева 
се: одржавање и уређење улица, тротоара, тргова 
и других делова јавног грађевинског земљишта, 
комуналних и других јавних објеката, терена за 
спорт и забаву, спољних делова зграда, уређење и 
одржавање паркова, зелених површина терена за 
спорт, забаву и рекреацију и других објеката на 
територији општине Жабари. 

Члан 6.
Јавним површинама сматрају се површине 

јавне намене, површине у јавном коришћењу и 
друге јавне површине, у складу са законом.

Јавне површине могу се користити 
искључиво у складу са предвиђеном наменом. 
У случајевима предвиђеним овом одлуком јавне 
површине се могу гористити у друге сврхе, а на 
основу одлука Општинског већа општине Жабари. 
 Површине јавне намене јесу простори 
утврђени планским документом за изградњу јавних 
објеката или уређење јавних површина, и то: 

- улице (коловози и тротоари), разделне 
траке, стазе и улични прилази, пешачке и 
бициклистичке стазе, тргови и скверови, 
надвожњаци и подвожњаци, паркинг простори, 
мостови и друге јавне саобраћајне површине;

- паркови, парк шуме, спомен паркови, 
травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине 
дуж обала река и других водених површина, зелене 
површине поред и око стамбених и пословних 
зграда, спортски, забавни и други рекреациони 
терени и друге јавне уређене зелене површине;
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- аутобуска стајалишта, такси станице и 
бензинске пумпе;

- пијаце;
- површине око објеката јавне намене 

(просветних, културних, здравствених, социјалних 
и других установа) за чију изградњу се може 
утврдити јавни интерес у складу са законом;

- неизграђено грађевинско земљиште 
намењено за изградњу објеката јавне намене или 
уређење јавних површина.

Површине у јавном коришћењу јесу 
површине које планским документом нису 
предвиђене као површине јавне намене, а доступне 
су већем броју грађана, и то:

- отворени простори између стамбених 
зграда (1м од објекта), простор унутар отворених 
тржних центара, пасажи, дворишта, баште, ограђене 
и неограђене површине;

- друге површине које служе јавном 
коришћењу.

Члан 7.
 Под комуналним објектима, у смислу ове 
одлуке, сматрају се:

- улице (коловози и тротоари) и путеви;
- тргови и скверови;
- паркови;
- објекти за снабдевање водом, фонтане, 

јавне чесме и бунари;
- објекти и уређаји за одвођење отпадних 

и атмосферских вода;
- електродистрибутивни објекти;
- објекти јавне расвете;
- телефонске говорнице и поштански 

сандучићи;
- аутобуске станице и стајалишта, такси 

станице и бензинске пумпе;
- улични и други отвори;
- огласни стубови и табле, панои, 

рекламне ознаке;
- клупе, жардињере, односно друге 

посуде за биљне засаде и дрвореди;
- фирме, светлећи и други натписи;
- табле са називима улица и бројевима;
- контејнери, типизиране посуде за смеће 

и корпе за отпадке;
- депоније;
- историјски споменици и споменици 

културе;
- јавна купатила и јавни тоалети; 
- друга постројења, уређаји и инсталације, 

односно други објекти који служе за 

производњу комуналних производа и 
пружање комуналних услуга;

- уређено грађевинско земљиште и друга 
добра у јавном коришћењу.

ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 8.
 Под одржавањем јавних површина 
и комуналних објеката сматра се њихова 
ревитализација и модернизовање, опремање и 
обнављање, као и заштита од свих врста угрожавања 
и оштећења, ради несметаног коришћења јавних 
површина и комуналних објеката. 
 О одржавању јавних површина и комуналних 
објеката старају се јавна предузећа и друга 
привредна друштва, односно власници и корисници 
комуналних објеката, у складу са законом, овом 
одлуком и другим општинским прописима.

Члан 9. 
 Површине јавне намене користе се у складу 
са њиховом наменом.
 Јавне површине и комунални објекти морају 
се држати у уредном стању.
 О уредном стању јавних површина и 
комуналних објеката старају се правни субјекти 
и физичка лица одређена овом одлуком и другим 
општинским прописима. 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Члан 10. 
 Под одржавањем чистоће на јавним 
површинама сматра се чишћење и прање улица и 
других јавних површина, сакупљање смећа и других 
природних и вештачких отпадака из стамбених, 
пословних и других објеката, осим индустријског 
отпада и опасних материја, њихово одвожење и 
одлагање, уклањање отпада из посуда за отпатке на 
јавним површинама, као и смећа и другог отпада са 
улица и других јавних површина. 

Члан 11. 
 Одржавање чистоће на јавним површинама 
обезбеђује и врши привредно друштво регистровано 
за обављање комуналне делатности, односно 
привредно друштво коме су поверени наведени 
послови, у складу са годишњим програмом 
одржавања јавне хигијене и јавног зеленила, а 
по основу закљученог уговора са корисницима 
комуналних услуга. 
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 На годишњи програм привредног друштва 
из става 1. овог члана, сагласност даје Скупштина 
општине Жабари.
 Привредно друштво из става 1. овог члана је 
дужно да преко медија или на други погодан начин 
упозна кориснике услуга са програмом из става 2. 
истог члана.
 

1. Чишћење

Члан 12. 
 Редовно чишћење јавних површина врше:

- предузеће које обавља градски саобраћај 
- аутобуску станицу и аутобуска 
стајалишта; 

- власници, односно корисници киоска 
и других сличних монтажних објеката 
- јавне површине око ових објеката;

- предузеће које се стара о паркиралиштима 
- паркиралишта, односно паркинг 
просторе; 

- предузеће које управља бензинским 
станицама – простор који служи 
бензинској станици и површину око 
ових простора; 

- правно лице које управља пијацама - 
пијачне просторе и јавну површину око 
ових простора;

- правно лице које управља које управља 
гробљима – гробља и простор око 
гробља;

- правно лице које управља спортским 
теренима и базенима - терене, базене и 
јавну површину око ових простора; 

- предузеће које изводи грађевинске и 
комуналне радове - површине на којима 
се ти радови изводе и простор око ових 
површина; 

- индустријска, трговинска, угоститељска 
и занатска предузећа, самосталне 
занатлије и угоститељи - јавне површине 
око ових објеката;

- предузеће за промет отпадног, огревног и 
грађевинског материјала - површине око 
продавница, стоваришта и магацина; 

- установе из области образовања и 
васпитања, културе и физичке културе, 
здравства и социјалне заштите - јавне 
површине око ових објеката; 

- приређивачи забавних игара, забавних 
стрелишта, луна паркова, циркуских 
представа, концертних и других 
представа - јавне површине око ових 
објеката. 

 Општински орган управе надлежан за 
послове урбанизма не може издати одобрење за 
постављање објеката забавних игара и представа из 
става 1. алинеја 12. овог члана, уколико уз захтев 
није приложена копија уговора са привредним 
друштвом коме је поверено одржавање чистоће на 
јавним површинама о чишћењу јавних површина 
око објеката за време и након забавних игара и 
представа, у складу са одредбама ове одлуке.
 Чишћење осталих јавних површина, 
које нису обухваћене ставом 1. овог члана, врши 
привредно друштво коме је Општина Жабари 
поверила обављање делатности одржавања чистоће, 
по налогу Комуналне инспекције.
 Утврђене обавезе за предузећа и установе из 
става 1. овог члана односе се и на друга привредна 
друштва, односно правне субјекте и предузетнике.
 Власници и корисници пословних објеката, 
породично стамбених зграда, односно станари 
стамбених зграда колективног становања, дужни су 
да чисте и уклањају растиње на јавној површини 
испред и око поседа објеката, односно зграда. 

2. Прање и поливање улица и других јавних 
површина

Члан 13. 
 Прање и поливање улица, тротоара, тргова, 
скверова и других јавних површина врши се, по 
правилу, према распореду утврђеном програмом 
одржавања чистоће на јавним површинама, који 
је саставни део програма из члана 11. став 1. ове 
одлуке. 
 Изузетно, по налогу Комуналне инспекције, 
прање и поливање улица и других јавних површина 
врши се мимо утврђеног распореда у смислу става 
1. овог члана, уз одговарајућу накнаду.

Члан 14. 
 Прање и поливање улица, тротоара, тргова, 
скверова и других јавних површина врши се по 
правилу ноћу и то од 21.00 до 05.00 часова.

Прање и поливање улица и других јавних 
површина у зимском периоду, односно у периоду 
од 16. новембра до 31. марта, може се вршити само 
ако је дневна температура виша од 5. степена Ц.

Уз сагласност Комуналне инспекције, у 
изузетним случајевима, прање и поливање улица и 
других јавних површина може се вршити у другом 
времену од прописаног.
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Члан 15.
 Приликом прања и поливања улица и других 
јавних површина риголе и решетке на сливницима 
не смеју бити запушене. 

3. Одржавање чистоће водотокова и заштитне 
зоне око водотокова

Члан 16.
 Одржавање водотокова и заштитне зоне око 
водотокова на територији општине Жабари врши 
предузеће, односно друго привредно друштво, 
предузетник или месна заједница, коме општина 
Жабари повери обављање тих послова, у складу са 
Законом о водама.
 Изузетно од става 1. овог члана, одржавање 
водотокова II реда на територији општине Жабари 
врши се у складу са републичким прописима.
 Под одржавањем водотокова и заштитне 
зоне око водотокова, у смислу ове одлуке, сматра се 
уклањање растиња, отпадног материјала и других 
наноса.
 Забрањено је изливати фекалне и друге 
отпадне воде и бацати било какав отпадни и 
други материјал у водотокове и заштитну зону око 
водотокова. 
 Одржавање чистоће у смислу става 3. и 4. 
овог члана, односи се и на остале водене површине 
и заштитну зону око истих.

4. Одржавање чистоће на градилиштима

Члан 17.
 Извођачи и подизвођачи радова у приватној 
и државној својини дужни су да на градилишту 
врше:

- редовно чишћење и прање уличног 
простора (коловоза и тротоара) испред 
градилишта до границе растурања 
прашине и материјала;

- поливање трошног материјала за 
време рушења стамбених и пословних 
простора, како би се спречило 
разношење прашине;

- обезбеђивање грађевинског материјала 
од растурања и разношења на јавним 
површинама;

- ограђивање и обележавање градилишта, 
у складу са Законом о планирању и 
изградњи;

- изградњу прилазних путева од тврдог 
материјала до објекта у изградњи, како 

се не би износило блато од градилишта 
до улице;

- чишћење возила пре изласка са 
градилишта на улицу;

- друге радње ради спречавања растурања 
и разношења прашине и друге нечистоће 
са градилишта на јавну површину.

Члан 18.
 По завршетку радова, извођач и подизвођач 
радова дужни су да уклоне остатак материјала са 
градилишта и очисте простор.
 Забрањује се складиштење грађевинског 
материјала који преостане по изградњи објекта на 
улице, тротоаре и друге јавне површине.

Члан 19.
 Инвеститор је дужан да привредном 
друштву коме је поверено одржавање чистоће на 
јавним површинама плати посебну накнаду за 
повећане активности на чишћењу и прању јавних 
површина око градилишта.
 Критеријуми за утврђивање посебне накнаде 
из става 1. овог члана, јесу: површина градилишта, 
намена објекта и врста радова на градилишту, као и 
време извођења радова.
 

5. Сакупљање, одвожење и одлагање 
комуналног отпада

Члан 20.
 Под комуналним отпадом, у смислу ове 
одлуке, сматра се комунално смеће, кабасто смеће, 
вртно смеће и друге врсте природног и вештачког 
отпада, изузев индустријског отпада и опасних 
материја. 
 У комунално смеће спадају: отпаци који 
се стварају у стамбеним, пословним, погонским и 
другим радним просторијама - отпаци животних 
намирница, пепео из пећи на чврсто гориво, гареж, 
амбалаже од мини паковања, као и предмети за 
општу употребу, хартије и други ситни отпаци. 
 У кабасто смеће спадају: делови 
неупотрбљивог кућног инвентара (намештај, 
машине и други слични кућни инвентар), већи 
делови од тканине и другог материјала (душек, 
тепих и други слични материјал), као и други 
предмети који се не могу смештати у судове за 
комунално смеће. 
 У вртно смеће спадају: траве, лишће, грање, 
надземни и подземни делови биљака и друго 
растиње. 
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Члан 21.
Редовно изношење комуналног отпада 

са јавних површина и из породично-стамбених 
зграда, стамбених зграда колективног становања, 
пословних, погонских и других радних просторија, 
као и одлагање комуналног отпада врши правно лице 
коме општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада. 
 Изношење и одлагање комуналног отпада 
врши се специјалним возилима.
 Изношење и одлагање комуналног отпада 
из објеката снабдевених контејнерима, запремине 
1 м3, врши се два пута недељно, а по потреби и 
чешће.

Изношење и одлагање комуналног отпада из 
породично - стамбених објеката која су снабдевена 
кантама или кесама, врши се једанпут недељно. 
 Правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада је у обавези да два пута годишње 
врши уклањање кабастог смећа из стамбених зграда 
индивидуалног и колективног становања. 
 Уколико корисници услуга имају потребе за 
чешћим изношењем смећа могу тражити од правног 
лица из става 1. овог члана ванредно изношење 
смећа, уз плаћање посебне накнаде. 

Члан 22. 
 Правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада је у обавези да на почетку сваке 
године сачини распоред изношења смећа и са истим 
упозна кориснике услуга, преко медија, месних 
заједница, као и на други погодан начин. 

Члан 23. 
 Комунално смеће држи се у судовима за 
смеће, прописаним овом одлуком. 
 Кабасто смеће одлаже се поред судова за 
комунално смеће, а према распореду који буде 
одређен од стране правног лица коме општина 
Жабари повери обављање комуналне делатности 
одношења комуналног отпада и објављен у складу 
са одредбама ове одлуке. 
 Корисници услуга изношења смећа из става 
1. и 2. овог члана, на урбанизованим подручјима 
општине Жабари, где постоје услови за прилаз 
комуналним возилима, дужни су да правном лицу 
коме општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада омогуће 
пружање услуга изношења смећа.

У насељима и улицама где не постоје услови 
за прилаз комуналних возила, Комунална инспекција 
одредиће пунктове за сакупљање смећа. 

 Пунктове за сакупљање смећа из става 
4. овог члана уређује правно лице коме општина 
Жабари повери обављање комуналне делатности 
одношења комуналног отпада према условима које 
утврђује општински орган управе надлежан за 
послове урбанизма. 
 Корисници услуга су у обавези да судове за 
смеће износе на одређене пунктове из става 4. овог 
члана, према распореду који утврђује правно лице 
коме општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада.
 Корисници услуга из става 3. овог члана 
дужни су да правном лицу коме општина Жабари 
повери обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада доставе списак домаћинстава 
и површину стамбеног објекта и дворишта, ради 
обрачуна и наплате накнаде за пружање комуналне 
услуге изношења смећа. 

Члан 24.
 Комунално смеће из погонских и других 
радних просторија привредних друштава, 
складишти се на посебно одређеним местима у 
њиховом поседу. 
 Изношење смећа из става 1. овог члана 
врши правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада, уз одговарајућу накнаду, у 
складу са одредбама ове одлуке.

Члан 25.
 Смеће и отпаци из домаћинстава, привредних 
друштава, односно правних субјеката, прикупља 
се у типским судовима (канте, контејнери...) и у 
пластичним врећама. 
 Судови за смеће морају бити такви 
да онемогућавају расипање смећа и ширење 
непријатног мириса, као и да се лако могу опрати и 
дезинфиковати. 

Члан 26.
 Станари стамбених зграда колективног 
становања обавезни су да комунално смеће износе 
и одлажу у контејнере, у пластичним кесама - 
врећама које морају бити затворене. 

Члан 27. 
 Судове за смеће обезбеђују корисници 
услуга. 
 Корисници услуга из става 1. овог члана 
дужни су да обезбеде довољан број прописаних 
судова за смеће. 
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 Број и количину судова за смеће утврђује 
правно лице коме општина Жабари повери обављање 
комуналне делатности одношења комуналног 
отпада. 
 Број судова за смеће одређује се према 
простору са кога се врши чишћење и изношење 
смећа. 
 Код предузећа и других привредних 
друштава, односно правних субјеката и предузетника, 
која се баве производњом, трговинском и услужном 
делатношћу, поставља се један контејнер од 1.1 м3, 
који покрива површину од 1500 до 4000 м2, са које 
се чисти и износи смеће. 
 Код стамбених зграда колективног 
становања поставља се један контејнер од 1.1 м3 на 
15 станова, а код породично - стамбених објеката 
поставља се једна канта од 120л по домаћинству. 

Члан 28. 
Послове нешкодљивог уклањања лешева 

животиња са површина јавне намене до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла обављаће привредно друштво 
са којим општина Жабари у ту сврху закључи 
уговор.

Члан 29.
 У судове за смеће забрањено је бацати жар, 
отпад од сече огревног и другог дрвета (пиљевина), 
шљаку, животињске лешеве, животињске 
конфискате, медицински отпад, опасан отпад 
(медицински заразни отпад, гуме, азбест, муљ из 
канализације, опасне течности, боје и лакови), 
отпадни грађевински материјал, кабасте предмете 
и друге чврсте предмете. 

Члан 30.
 Судови за смеће држе се у простору 
намењеном за ту сврху и одређеном од стране 
општинског органа управе надлежног за послове 
урбанизма. 

Судови за смеће породично - стамбених 
објеката морају бити постављени у дворишту, 
до улице којом се креће комунално возило, а под 
условима које пропише надлежни општински орган 
из става 1. овог члана. 
 Простор за приступ и смештај судова за 
смеће стамбених зграда колективног становања, 
предузећа и других привредних друштава, односно 
правних субјеката, мора бити бетониран са 
изграђеним парапетом и приступачан комуналним 
возилима.

Члан 31.
 При изношењу комуналног смећа правно 
лице коме општина Жабари повери обављање 
комуналне делатности одношења комуналног 
отпада је дужан да са простора где су смештени 
судови покупи сво расуто смеће. 
 Судови за смеће се морају вратити на 
одређено место. 
 Забрањено је паркирати возила испред и око 
судова за смеће или просторија у којима се налазе 
судови за смеће. 

Члан 32. 
 На улицима, трговима, парковима и другим 
јавним површинама за које је уговорено чишћење, 
морају бити постављене корпе за отпадке.
 Корпе за отпатке (ђубријере) обезбеђује 
правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада, према програму за одржавање 
јавне хигијене и јавног зеленила. 
 Изузетно из става 2. овог члана, на јавним 
површинама из члана 12. став 1. ове одлуке, корпе 
за отпатке дужни су да обезбеде корисници тих 
површина.

Број и места за постављање ђубријера 
одређује правно лице коме општина Жабари 
повери обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада, уз сагласност Комуналне 
инспекције. 
 Правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада је у обавези да корпе за отпатке 
одржава у исправном стању и да их свакодневно 
празни.
 Корпе за отпадке морају бити уређене 
према условима прописаним од стране општинског 
органа управе надлежног за послове урбанизма, уз 
сарадњу са правним лицем коме општина Жабари 
повери обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада.

Члан 33.
 Комунално и вртно смеће, као и смеће са 
јавних површина, одвози се и одлаже на општинску 
депонију.
 Одлагање шута, земље из ископа од 
грађевинских радова и другог грађевинског отпада, 
кабастог смећа и другог природног и вештачког 
отпада, изузев индустријског отпада и опасних 
материја, врши се на локацијама-депонијама 
утврђеним Локалним планом управљања 
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комуналним отпадом, односно другим општинским 
прописом.
 О одржавању и уређењу депонија из става 1. 
и 2. овог члана стара се правно лице коме општина 
Жабари повери обављање комуналне делатности 
одношења комуналног отпада.
 Средства за одржавање и уређивање 
депонија из става 2. овог члана утврђују се 
буџетским фондом за заштиту животне средине.

Члан 34.
 Депонија за смеће мора бити изграђена 
и уређена у складу са Законом о управљању 
отпадом, урбанистичким прописима и хигијенским 
нормама. 

Депонија мора да располаже пратећим 
објектима, да буде ограђена и обезбеђена у погледу 
водоснабдевања и снабдевања електричном 
енергијом. 
 Приступни пут до депоније мора бити 
изграђен од чврстог материјала и редовно 
одржаван.
 Коришћење депоније може се вршити по 
основу закљученог уговора са правним лицем коме 
општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада.

6. Пољски клозети и септичке јаме

Члан 35.
 Забрањена је изградња пољских клозета 
и септичких јама на подручју општине које је 
обухваћено просторним планом. 
 Изузетно од става 1. овог члана, изградња 
пољских клозета и септичких јама ће се одобрити 
ако није изграђена градска канализациона мрежа, 
односно ако ЈКП Комуналац Жабари изда потврду 
да не постоји могућност да власник објекта повеже 
исти на општинску канализациону мрежу.
 Власници објекта за које постоје услови 
повезивања на општинску канализациону мрежу 
дужни су да у року од 60 дана од почетка примене 
ове одлуке, пољске клозете и септичке јаме уклоне, 
односно очисте и затрпају земљом.

Члан 36.
 Пољски клозети и септичке јаме, на 
местима где је њихова изградња дозвољена, морају 
да испуњавају минимум санитарно - хигијенских 
услова, и то:

- да је јама непропусна;

- да је спроведена вентилација и 
онемогућен приступ инсектима и 
глодарима;

- да је приступачна и да се може лако 
чистити, прати и дезинфиковати. 

Изградња пољских клозета и септичких 
јама, у смислу става 1. овог члана, врши се по 
претходно прибављеном одобрењу општинског 
органа управе надлежног за послове урбанизма. 

Члан 37. 
 Септичке јаме морају се чистити чим се 
напуне две трећине њихове запремине, а чишћење 
пада на терет корисника. 
 Извлачење фекалних и других отпадних 
вода врши се искључиво специјалним возилима 
опремљеним за ове послове.
 Испуштање фекалне и друге отпадне воде 
врши се у мрежу градске канализације.
 

Члан 38. 
 Забрањено је изливање фекалних и других 
отпадних вода на улице и друге јавне површине.
 Забрањено је одвођење отпадних вода од 
спољне чесме на улицама, тротоарима и другим 
јавним површинама.
 У улицама у којима је изграђена 
канализациона мрежа, отпадне воде са спољне чесме 
укључују се у канализациону мрежу, а у улицама 
у којима није изграђена канализациона мрежа, 
отпадне воде укључују се у сабирну септичку јаму.

7. Јавни тоалети

Члан 39.
 Јавни тоалет може бити изграђен у објекту 
јавне намене, односно постављен на површинама 
јавне намене: тротоарима, парковима, зеленим и 
рекреационим површинама, односно на другим 
јавним местима на којима се грађани окупљају и 
задржавају.
 Изградњу, односно постављање јавног 
тоалета обезбеђује општина, преко привредног 
друштва, односно правног субјекта или предузетника 
коме се повере послови одржавања јавног тоалета.
 Одобрење за изградњу јавног тоалета издаје 
општински орган надлежан за послове урбанизма.
 Јавни тоалет мора бити прикључен на 
водоводну, канализациону и електромрежу, а може 
бити и аутоматизован.
 Јавни тоалети морају бити у уредном и 
чистом стању.
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 Одржавање чистоће у јавним тоалетима 
обезбеђује субјекат из става 2. овог члана, односно 
лица која се старају о одржавању чистоће у 
објектима јавне намене.

8. Уклањање снега и ледених наслага са јавних 
површина

Члан 40.
 У циљу обезбеђивања услова за безбедно 
и несметано одвијање саобраћаја у насељима у 
општини у зимском периоду, са одређених јавних 
површина врши се редовно уклањање снега и 
ледених наслага са коловоза и тротоара, као и 
леденица са кровова и истурених делова зграда. 
 Уклањање снега и леда са коловоза 
на општинским путевима и улицама врши ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Жабари“.
 Уклањање снега и леда са тротоара испред 
породичних стамбених зграда, стамбених зграда 
колективног становања и пословних просторија 
врше власници, односно корисници зграда и других 
објеката, односно пословних просторија, као и 
станари стамбених зграда колективног становања.
 За уклањање снега и леда са аутобуских 
стајалишта, отворених тржних центара и других 
сличних објеката јавне намене, одговорно је 
привредно друштво или предузетник који користи, 
односно одржава ту јавну површину.
 Уклањање снега и леда са јавних површина, 
које нису обухваћене ставом 2, 3. и 4. овог члана, 
врши ЈП „Дирекција за изградњу општине Жабари“, 
у складу са оснивачким актом.
 Уклањање снега и леда са јавних површина 
из става 2. и 5. овог члана, ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Жабари“ врши према оперативном плану.
 Оперативни план уклањања снега и леда, 
доноси Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Жабари“, најкасније до 15. октобра текуће 
године.
 Оперативним планом уклањања снега и 
леда утврђују се начин уклањања снега и леда, 
усклађују активности свих субјеката, одређују 
приоритети, односно редослед уклањања снега и 
леда са одређених површина, посебни случајеви 
и услови за одвожење сакупљеног снега и леда, 
као и начин спровођења и праћења спровођења 
планираних активности.

Члан 41.
 Јавне саобраћајне површине могу се, ради 
спречавања настанка леда, посипати одговарајућим 
материјалом, а површине уз дрвореде посипати 

само средствима која имају атесте или декларацију 
о нешкодљивости за стабла.
 Забрањено је јавне саобраћајне површине 
које имају изграђену кишну канализацију посипати 
каменим материјалом.
 Забрањено је јавне саобраћајне површине уз 
дрвореде посипати сољу, односно средствима која 
немају атесте или декларацију о нешкодљивости за 
стабла.

Члан 42.
 Са крова и других спољних делова зграде, 
без обзира на намену и власништво, која се граничи 
са јавном саобраћајном површином, власник, 
односно корисник зграде дужан је да уклања 
леденице ради спречавања и отклањања опасности 
за живот и здравље људи и безбедност добара и 
околине.
 За уклањање леденица са кровова стамбене 
зграде колективног становања и других заједничких 
спољних делова зграде, одговорни су сви станари 
зграде.
 За уклањање леденица са спољњег дела 
зграде који је у саставу одређеног стана или 
другог посебног дела зграде, а који је доступан за 
уклањање, одговоран је власник, односно корисник 
тог дела зграде.
 Власници, односно корисници зграде дужни 
су да по налогу Комуналне инспекције одмах уклоне 
леденице са крова и других делова зграде.
 У случају да није могуће уклањање леденица 
са зграде, лица из става 1, 2. и 3. овог члана дужна 
су да благовремено поставе ознаке упозорења 
на опасност од обрушавања леденица, као и 
одговарајуће запреке ради обилажења угрожених 
делова површине из става 1. овог члана, а по 
претходно прибављеном одобрењу ЈП „Дирекција 
за изградњу општине Жабари“.

Члан 43. 
 Уклоњени снег и лед са тротоара сакупља се 
у гомиле на тротоару или ивици коловоза, и то тако 
да се не затварају олуци и затрпавају сливници, да 
се не омета саобраћај на коловозу и пролаз пешака 
тротоаром, као и приступ стамбеним зградама и 
пословним просторима. 

Сакупљени снег и лед у смислу става 1. овог 
члана, може се одвозити у случајевима утврђеним 
оперативним планом уклањања снега и леда.

Члан 44. 
 Власници паркираних и хаварисаних возила 
на улицама и тротоарима, дужни су да по налогу 
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Комуналне инспекције, одмах уклоне возила са тог 
простора и омогуће чишћење снега и леда.

9. Заштита јавних површина

Члан 45.
 У циљу заштите јавних површина и 
комуналних објеката и одржавања чистоће на јавним 
површинама и комуналним објектима забрањено 
је:
 1) ометање коришћења улице или 
општинског пута заустављањем или остављањем 
возила, нарочито на:
 - делу тротоара који није обележен за 
паркирање, односно на паркиралишту изван 
границе обележених паркинг места, у пешачкој 
зони, тргу, зони успореног саобраћаја (осим на 
обележеним местима за паркирање), пешачком 
прелазу, пешачкој и бициклистичкој стази, месту 
на коме би се онемогућио или отежао приступ 
другом возилу ради паркирања или излазак возила 
са паркиралишта, излазу из зграде или дворишта и 
другом сличном месту; и
 - стајалишту јавног превоза или другом 
делу пута, на начин којим се омета коришћење 
стајалишта, саобраћајној траци намењеној 
искључиво за кретање возила јавног превоза 
путника, такси стајалишту, делу јавне саобраћајне 
површине резервисане за постављање судова за 
одлагање смећа и другој сличној површини;
 2) заустављање или остављање возила 
којим се омета коришћење пешачке комуникације, 
прилаз објектима, коришћење противпожарног 
пута, пролаз између стамбених зграда и на другим 
сличним површинама;
 3) остављање нерегистрованих, хаварисаних 
или одбачених возила, прикључних возила и 
опреме, агрегата, пољопривредних машина, других 
возила и опреме на јавним површинама;
 4) замашћивање пута мазивима или другим 
сличним материјалима, односно средствима;
 5) паљење траве и других растиња, као и 
отпадних предмета и материјала на путу;
 6) спуштање дрвене грађе, дрва за огрев, 
камења и другог материјала низ косине засека, 
усека и насипа пута;
 7) по коловозу, тротоарима и путевима вући 
греде, плугове, гвожђе и друге предмете који могу 
оштетити саобраћајну површину;

8) остављање шута и другог грађевинског 
материјала, постављање бетонских мешалица 
и држање неисправних хидраната на улицама, 
тротоарима и другим јавним површинама;

 9) остављање и смештање дашчара, 
гаража, остава, шупа и сличних објеката на јавним 
површинама;
 10) затрпавање одводних канала и отвора 
пропуста (сливнике и шахте);
 11) бацање у водне објекте (бунаре, шахте, 
резервоаре и друге) земљу, камен и друге предмете 
који могу оштетити објекат или загадити воду и 
околину;
 12) оштећивање мостова и пропуста;
 13) ископавање земље и другог материјала 
на јавном земљишту, без одобрења надлежног 
органа за извођење тих радова;
 14) оштећивање или уништавање огласних 
и рекламних табли, односно паноа;
 15) оштећивање или уништавање ограда, 
клупа и других уређаја, односно опреме на пијацама 
и на другим јавним површинама;
 16) уклањање или разбијање сијалица и 
других светиљки јавне расвете;
 17) везивање стоке за телефонске и 
електричне стубове, саобраћајне знакове, дрвеће, 
односно дрвореде и ограде;
 18) прљање и оштећење љуљашки, тобогана 
и клацкалица;
 19) депоновање смећа и отпада мимо места 
одређеног за ту намену;
 20) бацање отпадака и смећа ван за то 
одређених места и одговарајућих посуда и стварање 
нечистоће на било који други начин;
 21) бацање смећа, амбалажа, хаварисаних 
возила и других крупних отпадака на обале или у 
корита река и потока; 
 22) бацање угинулих животиња у судове за 
смеће, на улице, паркове, речна корита и друге јавне 
површине;
 23) претресање судова за смеће;
 24) уништавање судова за смеће и корпи за 
отпатке; 
 25) разношење отпадног материјала из 
судова за смеће;

26) убацивање жара и паљење смећа и 
другог отпадног материјала у судовима за смеће, 
убацивање фекалија у судове за смеће;

27) паљење смећа на јавним површинама;
 28) држање смећа и других отпадака у 
посудама које не испуњавају прописане услове,
 29) померање посуда за смеће са одређених 
места без одобрења надлежног органа;
 30) стварање отворених сметлишта на 
јавним површинама;
 31) изливање фекалних и других отпадних 
вода у водотокове, на улице и друге јавне 
површине; 
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 32) вршење превоза смећа и другог отпадног 
материјала у отвореним судовима;
 33) просипање растреситог материјала 
(шодер, земља, угаљ и сл) из возила приликом 
превоза истог на улицама, путевима и другим 
јавним површинама;
 34) прање и оправљање моторних возила 
на улицама и другим јавним површинама, као 
и испуштање воде од прања возила на јавним 
површинама, односно прање возила на месту на 
коме није обезбеђено прихватање отпадних вода;
 35) истресање тепиха са прозора, балкона, 
тераса и степеништа која су окренута према улици;
 36) постављање монтажних и других 
објеката привременог карактера (тезге, витрине, 
апарати...) на тротоарима и другим јавним 
површинама без одобрења надлежног органа о 
заузећу јавне површине;
 37) постављање столова и столица на 
тротоарима без одобрења надлежног органа;
 38) продавање робе или вршење друге 
делатности изван продајног објекта (продавница 
или привремени објекат), осим у случајевима 
када је то дозвољено законом и другим градским 
прописима и издато одобрење надлежног органа;
 39) вршење продаје пољопривредних и 
других производа изван пијачних простора;
 40) исписивање реклама или других натписа 
на коловозима и тротоарима;
 41) лепљење плаката по зидовима зграда и 
других објеката, уличним дрворедима и стубовима 
електричних мрежа; 

42) уништавање бициклистичких и 
пешачких стаза и њихово коришћење противно 
одређеној намени; 
 43) изградња и постављање надгробних 
споменика, надгробних плоча и других надгробних 
обележја поред путева и улица;
 44) вршење других радњи којима се 
нарушава опште уређење и чистоћа насеља у 
општини Жабари.

Члан 46. 
 Улични прилази, дворишта, смештајни 
простор, кружни утоварни и истоварни простори, на 
којима се рад обавља моторним и другим возилима, 
морају се насути шљунком или другим погодним 
материјалом, с тим да прилаз на 10 м до улице мора 
бити бетониран – асфалтиран. 
 Обезбеђење површине у смислу става 1. 
овог члана врше власници односно корисници тих 
површина. 

Члан 47. 
 Забрањено је на општинским путевима 
и улицама кретање возила чији точкови нису 
очишћени од блата, као и делови возила од 
блатњавих наноса. 

Члан 48.
Моторна и запрежна возила, којима се 

превози бетон, асвалт, песак, угаљ, земља и други 
растресит материјал морају бити обезбеђена од 
просипања приликом превоза. 
 Уколико приликом превоза дође до 
просипања материјала из става 1. овог члана, а 
чишћење не изврши физичко лице, предузеће, 
односно други привредни субјекат или предузетник 
који врши превоз, чишћење врши правно лице коме 
општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада на терет 
средстава лица која су проузроковала прљања 
јавних површина. 

10. Раскопавање јавних површина

Члан 49.
 Раскопавање јавних површина може се 
вршити ради извођења:
 - инвестиционих радова на постављању, 
премештају или уклањању постојећих подземних 
или надземних инсталација, објекта, постројења и 
уређаја, главних и помоћних водова јавне комуналне 
инфраструктуре;
 - радова на прикључивању и искључивању 
појединих објеката са јавне комуналне 
инфраструктуре, под условом да се не пресецају 
јавне комуналне површине; и 
 - радова приликом хитних интервенција 
ради отклањања изненадног квара на комуналним 
објектима, када исти не трпе одлагање због 
могућности настајања веће материјалне штете, 
односно опасности. 

Члан 50.
 Раскопавање јавних површина може 
отпочети након прибављеног одобрења које издаје 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Жабари“.
 Јавно предузеће из става 1, овог члана 
обавезно је да одмах након издавања одобрења, 
иста доставе Комуналној инспекцији.
 Изузетно од става 1. овог члана, раскопавања 
ради хитних интервенција могу отпочети и пре 
прибављеног одобрења, с тим што је извођач радова 
дужан да најкасније првог наредног дана поднесе 
захтев за издавање одобрења. 
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Члан 51. 
 Предузећа, односно друга привредна 
друштва и предузетници дужни су да најкасније 
до 31. децембра текуће године доставе планове 
раскопавања јавних површина ради извођења 
инвестиционих радова за наредну годину.
 Планови се достављају јавном предузећу 
надлежном за издавање одобрења за раскопавање 
јавних површина . 
 Планови из става 1. овог члана садрже 
динамику и место извођења радова на раскопавању 
јавних површина. 

Члан 52.
 Захтев за раскопавање јавних површина 
подноси инвеститор, најкасније 10 дана пре почетка 
извођења радова. 
 Захтев из става 1. овог члана садржи:

- податке о подносиоцу; 
- сврху раскопавања;
- време почетка и завршетка радова на 

раскопавању;
- одобрење о промени режима 

саобраћаја; 
- уговор и потврду о уплаћеним 

средствима потребним за довођење 
раскопане површине у првобитно 
стање. 

 Одобрење се издаје у року од седам дана од 
дана подношења захтева.

Члан 53.
 У одобрењу за раскопавање јавних 
површина утврђује се: време почетка и завршетка 
радова, начин извођења радова у погледу одржавања 
чистоће, депоновања земље и материјала, услови за 
безбедност саобраћаја, услови и рок за довођење 
раскопаних јавних површина у технички исправно 
стање. 
 У одређеним случајевима, уколико то 
посебне ситуације налажу, одобрење за раскопавање 
може се издавати у етапама. 

Члан 54.
 Раскопавање јавних површина може се 
изводити у периоду од 01. марта до 15. новембра. 
 Изузетно од става 1. овог члана, уколико се из 
непредвиђених разлога мора вршити раскопавање у 
другом периоду од одређеног у ставу 1. овог члана, 
у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни 
услови и начин извођења радова у вези одржавања 
јавне чистоће, депоновања земље, безбедности 
саобраћаја и друго. 

Члан 55. 
 Уколико се приликом раскопавања јавни 
саобраћај мора делимично или потпуно затворити, 
инвеститор је дужан да о томе писаним путем 
обавести Полицијску станицу Жабари и месну 
заједницу на чијој се територији врши раскопавање, 
најкасније седам дана пре намераваног затварања 
саобраћаја. 
 

Члан 56.
 Уколико услед раскопавања или радова 
везаних за раскопавање настану оштећења на 
стамбеним, комуналним и другим објектима, 
уређајима и инсталацијама, извођач радова је дужан 
да о томе обавести јавно предузеће из члана 50. 
ове одлуке и власника, односно корисника објекта, 
одмах или најкасније првог наредног дана. 
 Трошкове проузроковане оштећењем из 
става 1. овог члана сноси инвеститор. 

Члан 57.
 Инвеститор је дужан да обезбеди 
несметано коришћење прилаза стамбеним и другим 
објектима. 

Члан 58.
 Раскопавање јавних површина и радови 
везани за раскопавање морају се изводити у складу 
са издатим одобрењем. 
 Инвеститор је дужан да у уговореном року 
јавне површине доведе у технички исправно стање, 
као и да изврши чишћење и прање површина. 
 Инвеститор изграђеног објекта је дужан да 
уклони отпадни грађевински материјал и земљиште 
очисти у року од 15 дана од дана завршетка 
објекта. 

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 59.
 Уређивање и одржавање јавних зелених 
површина врши ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Жабари“, према годишњем програму и у 
складу са просторним планом. 
 Годишњи програм уређивања и одржавања 
јавних зелених површина доноси ЈП „Дирекција 
за изградњу општине Жабари“, најкасније до краја 
децембра текуће године за наредну годину.
 На годишњи програм из става 2. овог члана, 
сагласност даје надлежан орган општине, у складу 
са одредбама ове одлуке.
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Члан 60.
 Под уређивањем и одржавањем јавних 
зелених површина сматра се засађивање дрвећа, 
заштитног зеленила и другог растиња и траве, 
кресање дрвећа, кошење траве, одржавање, 
опремање и чишћење паркова, скверова и других 
зелених површина, одржавање и чишћење површина 
за рекреацију. 

Члан 61.
 Под јавним зеленим и рекреативним 
површинама у смислу ове одлуке сматрају се:

- паркови и парк шуме;
- спомен паркови и спомен гробља;
- зелене површине дуж саобраћајница 

(улични травњаци, зелене траке дуж 
стазе, жива ограда, разделне траке и 
сл), 

- зелене површине посебне намене: 
у школским двориштима, у кругу 
предузећа и другим пословним 
објектима, у кругу здравствених, 
просветних, културних и других 
објеката, у двориштима стамбених 
зграда и спортским центрима. 

Члан 62.
 Извођачи грађевинских и других радова на 
зеленој и рекреативној површини дужни су да их 
штите од оштећења. 
 Извођачи радова су обавезни да 
одговарајућом оградом заштите од оштећења стабла 
као и зелену површину. 
 Општински орган управе надлежан за 
послове урбанизма не може издати дозволу за рад 
на зеленим површинама, без претходне сагласности 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Жабари“.
  Одобрењем надлежног органа из става 3. 
овог члана прописује се и обавеза извођача радова 
да зелене површине, након изведених радова, врати 
у првобитно стање.

Члан 63.
 Дрвеће или шибље у двориштима стамбених 
и пословних зграда, које својим гранама угрожава 
пролаз и безбедност саобраћаја, оштећује фасаду 
или на други начин омета пешачки и колски 
саобраћај, омета нормалан развој дрворедних и 
других садница, власници односно корисници су 
дужни да на одговарајући начин исто уреде или 
уклоне.

Члан 64.
 На изграђеној и уређеној јавној зеленој 
површини може се поставити опрема за игру деце 
(љуљашке, тобогани, пењалице, вртешке и друга 
слична опрема), као и опрема за рекреацију грађана 
(фитнес опрема, опрема за скејт, друга слична 
опрема), која је намењена за бесплатно коришћење 
већег броја грађана.
 Опрема из става 1. овог члана, поставља се 
на основу одобрења које, на захтев заинтересованог 
лица, издаје општински орган управе надлежан за 
послове урбанизма.
 Уз захтев за издавање одобрења за 
постављање опреме из става 1. овог члана, поред 
законом прописане документације, обавезно се 
доставља и писана сагласност за постављање коју 
издаје субјект који одржава јавну површину на коју 
се поставља опрема.
 Одобрење за постављање опреме из става 
1. овог члана садржи нарочито: место постављања, 
површину која се заузима, број и врсту опреме, 
као и рок у коме је корисник одобрења дужан да 
постављену опрему преда на одржавање субјекту 
које одржава површину на коју се поставља.
 О уредном и исправном стању опреме из 
става 1. овог члана, дужно је да се стара лице које је 
опрему поставило.

Члан 65.
 На јавним зеленим површинама забрањено 
је:

1) кретање, заустављање или паркирање 
возила;

2) оштећивање или уништавање ограда, 
клупа и других уређаја, односно опреме 
у парковима, теренима за спорт и 
рекреацију и на другим јавним зеленим 
површинама, оштећење других објекта 
и реквизита;

3) гажење траве на зеленим површинама и 
кретање ван означених пешачких стаза; 

4) кидање цвећа, вађење дрвећа, оштећење 
траве и осталог растиња, кршење и 
ломљење грана, садница, шибља и 
другог растиња;

5)  лепљење плаката по дрвећу као и 
постављање средстава за оглашавање на 
зеленим јавним површинама; 

6) вожња бициклом, мотором или другим 
саобраћајним средством по зеленим 
површинама, као и паркирање моторних 
и других возила на јавним зеленим 
површинама; 
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7) остављање хаварисаних возила;
8) бацање отпадака ван судова за смеће; 
9) копање и вађење хумуса;
10) испуштање отпадних вода по парковима 

и другим зеленим површинама;
11) неовлашћено кошење траве и њено 

уклањање са зелених јавних површина;
12) истовар и депоновање смећа, 

грађевинског и другог материјала; 
13) уклањање , паљење и оштећење ознака и 

натписа постављених у циљу одржавања 
реда на зеленим јавним површинама;

14) напасање стоке и живине;
15) бацање лешева угинулих животиња;
16) раскопавање јавних зелених површина 

без претходног одобрења надлежног 
органа;

17) вршење других радњи које доводе до 
оштећења јавних зелених површина. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О КОМУНАЛНОМ 
УРЕЂЕЊУ

1. Улице и тргови 

Члан 66. 
 Улице морају имати називе, исписане на 
прописаним таблама, а стамбене и пословне зграде 
табле са исписаним кућним бројевима. 

Члан 67.
 Назив улица утврђује Скупштина општине, 
уз претходну сагласност надлежног републичког 
министарства, у складу са законом.

Члан 68. 
 Обележавање назива улица и тргова врши 
Републички геодетски завод - Служба за катастар 
непокретности у Жабарима у складу са републичком 
Уредбом о утврђивању кућних бројева, означавању 
зграда бројевима и означавању назива насељених 
места, улица и тргова.

Члан 69.
 Инвеститор новоизграђене зграде дужан 
је да одмах након добијања одобрења за употребу 
зграде, надлежној служби поднесе захтев за 
обележавање зграде таблом са исписаним кућним 
бројем. 

Члан 70.
 Забрањено је неовлашћено постављање 
табли са називом улица и тргова, као и табли са 
исписаним кућним бројем. 

2. Спољни изглед зграде

Члан 71.
 Спољни делови зграде, без обзира на намену 
и власништво зграде, морају се одржавати у складу 
са урбанистичким условима, односно са прописима 
о инвестиционом и текућем одржавању зграда. 
 Спољни делови зграде морају се држати у 
уредном и исправном стању.
 О одржавању и уредном стању спољних 
делова зграде дужни су да се старају власници и 
корисници зграде, односно станари стамбене зграде 
колективног становања.

Члан 72.
 Спољни делови зграде у смислу ове одлуке 
јесу: фасада и сви елементи фасаде, кров, димњак и 
други елементи крова, олук и олучне цеви, тераса, 
балкон, лођа, прозор, врата, излог и други отвори на 
зградама, надстрешница и други спољни елементи 
зграде.
 Уредно стање спољних делова зграде, у 
смислу ове одлуке, подразумева да ти делови зграде 
нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, 
излепљени плакатама, односно да на други начин 
својим изгледом не нарушавају општу уређеност 
града.

Члан 73.
 Радови на одржавању фасаде зграде могу 
отпочети по прибављеном одобрењу општинског 
органа управе надлежног за послове урбанизма.
 Уколико се радови на одржавању фасаде 
не изводе у складу са одобрењем и под условима 
прописаним овом одлуком, власници односно 
корисници зграде су дужни да, по налогу 
Грађевинске инспекције, отклоне утврђене 
недостатке у одређеном року.
 Уколико се не поступи по налогу из става 
2. овог члана, отклањање утврђених недостатака 
извршиће се принудним путем, у складу са законом, 
на терет власника, односно корисника зграде.

Члан 74.
 На зградама које су утврђене као културна 
добра или представљају добра која уживају 
претходну заштиту, пре извођења радова на 
спољним деловима зграде потребно је прибавити 
услове и сагласност надлежног завода за заштиту 
споменика културе.

Члан 75.
 Клима уређај, антенски и други уређај, може 
се поставити на спољни део зграде, под условом 
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и по поступку утврђеном прописима којима се 
уређује извођење радова на уградњи постројења, 
инсталација и опреме.
 Уређаји из става 1. овог члана постављају 
се на начин којим се не доводи до оштећења саме 
зграде, суседне зграде и не угрожава безбедност 
грађана и околине.
 Клима уређај поставља се тако да се 
онемогући изливање кондензата из клима уређаја 
на спољне делове зграде, суседне зграде, као и 
директно изливање на површину јавне намене.

Члан 76.
 Забрањено је спољне делове зграде 
оштећивати, исписивати графитима, цртати, 
лепити плакатама, прљати их или на други начин 
нарушавати њихов изглед.

3. Употреба и истицање заставе

Члан 77.
 На зградама јавне намене са уличне стране, 
уочи дана државног празника и на дан државног 
празника, истичу се заставе које морају бити чисте 
и неоштећене.
 Заставе се постављају у складу са прописима 
о њиховој употреби, а уклањају се наредног дана по 
истеку празника.

4. Историјски споменици и споменици културе

Члан 78. 
 Историјски споменици и споменици 
културе одржавају се и штите од сваког оштећења, 
као и недостојног понашања којим се на било који 
начин скрнави њихова историјска или амбијентална 
вредност. 
 Забрањено је историјске споменике и 
споменике културе оштећивати, исписивати 
графитима, цртати, прљати их или на други начин 
нарушавати њихов изглед.

5. Фирме и рекламе

Члан 79.
 Постављање фирми, реклама и осталих 
натписа врши се на основу одобрења општинског 
органа надлежног за послове урбанизма и у складу 
са прописаним условима.
 Фирме, рекламе и слични натписи морају 
бити у уредном стању.

Члан 80.
 Панои, билборди, рекламни стубови и други 
слични објекти који се користе за истицање реклама, 
плаката и других огласа, могу се постављати само 
по одобрењу општинског органа управе надлежног 
за послове урбанизма.
 Уколико се објекти из става 1. овог члана 
постављају на јавним зеленим површинама 
прибавља се сагласност за раскопавање те 
површине од надлежног јавног предузећа у смислу 
ове одлуке.

Члан 81.
 Власници односно корисници пословних 
просторија дужни су да светлеће фирме и светлеће 
рекламе одржавају у исправном стању. 
 Неисправним се сматрају фирме, односно 
рекламе на којима је боја избледела, испуцала, слова 
нечитљива, које не светле у целини или делимично, 
склоне паду и слично.
 Власници односно корисници фирми, 
односно реклама из става 2. овог члана, дужни су 
да их оправе у року од 30 дана од дана настале 
неисправности.
 У случају делимичног квара, фирма се не 
сме осветљавати док се квар не отклони. 
 У случају пресељења или трајног престанка 
рада, власници односно корисници пословних 
просторија дужни су да фирму, односно рекламу 
уклоне. 
 Одредбе овог члана односе се и на обичне 
(неосветљене) фирме и рекламе 

6. Излози, панои и огласне табле

Члан 82.
 Власници односно корисници пословних 
просторија дужни су да пре почетка употребе 
пословне просторије и излоге усагласе са техничком 
документацијом. 

Члан 83. 
 Дотрајале излоге постојећих пословних 
просторија, власници, односно корисници истих 
су дужни да их адаптирају, како не би нарушавали 
изглед зграде.
 Дотрајалост излога, по службеној дужности 
утврђује Грађевинска инспекција. 
 Адаптација излога врши се у складу са 
одобрењем које издаје општински орган управе 
надлежан за послове урбанизма.
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Члан 84.
 Власници, односно корисници пословних 
просторија дужни су да излог стручно аранжирају. 
 Предмети који служе за аранжирање 
морају бити чисти и неоштећени, а цене исписане 
једнообразним бојама на једнообразном материјалу, 
тако да буду лако видљиве. 
 У излозима се могу постављати рекламе 
производа и услуга произвођача са којима је 
корисник у пословној вези. 
 Забрањено је да се у излозима истичу објаве, 
обавештења и плакате које нису у сагласности са 
делатношћу послодавца, као и држати амбалажу 
или складиштити робу.
 Корисници пословних просторија су дужни 
да излоге редовно чисте и одржавају у исправном 
стању. 
 У случају адаптирања пословне просторије, 
пресељења или слично излози морају бити на 
одговарајући начин заштићени.
 Излози морају бити осветљени од момента 
паљења за све време трајања јавне расвете.

Члан 85.
 Огласи, обавештења, плакате, смртовнице, 
рекламе и слично могу се постављати на, само за ту 
сврху, одређеним паноима.

ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Жабари“ одређује места за постављање паноа и 
огласних табли за истицање огласа и обавештења. 
 Привремени покретни рекламни панои 
могу се постављати на јавним површинама само по 
одобрењу јавног предузећа из става 2. овог члана 
и исти се морају уклонити по истеку рока који је 
утврђен у одобрењу за постављање. 
 Забрањено је истицање огласа, обавештења, 
плаката и сл. на зидовима фасада, оградама, 
саобраћајним знацима и другим сличним 
објектима.
 Посмртне плакате могу се лепити само 
на таблама, постављеним за ове намене, као и 
на местима које одреди и посебно означи месна 
заједница. 

7. Улични и други отвори

Члан 86.
Ради безбедности пешака и сигурности 

саобраћаја, сви отвори на коловозима, тротоарима, 
другим саобраћајним и јавним површинама морају 
бити покривени одговарајућим поклопцима, 
решеткама или другим затварачима и одржавати се 
у исправном стању.

Члан 87.
 Отворима у смислу ове одлуке сматрају се: 
 1) отвори за водоводне и канализационе 
инсталације;

2) отвори за топловодне, електричне, 
телефонске и друге инсталације и уређаје, и
 3) отвори за убацивање огревног и 
другог материјала, подрумски отвори, отвори за 
осветљавање просторија и други слични отвори.
 О одржавању отвора из става 1. тачка 1. овог 
члана, стара се ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Жабари“.
 О одржавању отвора из става 1. тачка 2. 
овог члана, старају се предузећа, односно друга 
привредна друштва којима припадају инсталације 
и уређаји у отвору.
 О одржавању отвора из става 1. тачка 
3. овог члана дужни су да се старају власници 
и корисници зграда, станари стамбене зграде 
колективног становања, као и предузеће, односно 
друго привредно друштво или предузетник коме су 
поверени послови одржавања стамбене зграде.

Члан 88.
 На улицама и другим површинама јавног 
саобраћаја, поклопци на отворима морају да имају 
ребрасту спољну површину.
 Дотрајали и оштећени поклопци морају се 
заменити.
 Поклопци морају бити постављени у истом 
нивоу са површином на којој се постављају, односно 
уграђују. 

Члан 89.
За време извођења радова у отвору, 

привредни субјекат или предузетник који изводи 
радове, дужан је да отвор огради препрекама и 
обележи видљивим знацима, а по завршетку радова 
отвор прописно затвори и површину око отвора 
доведе у чисто и уредно стање.

Члан 90.
 Забрањено је неовлашћено коришћење 
отвора.
 Забрањено је оштећење и уклањање 
затварача са отвора.

8. Јавне чесме и фонтане

Члан 91.
  Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане 
које су изграђене на површини јавне намене или 
површини у јавном коришћењу (парк, трг, зелена и 
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рекреациона површина, односно друга површина) 
на којој се окупљају и задржавају грађани.
 Изградњу, односно постављање јавних 
чесми и фонтана обезбеђује општина, односно 
општина преко предузећа, односно другог 
привредног друштва или предузетника коме се 
повери одржавање тих комуналних објеката.
 Изграђена, односно постављена јавна чесма 
прикључује се на јавни водовод и канализацију.
 Проглашење јавних чесми и њихово 
одржавање регулисаће се посебним општинским 
прописом.

9. Постављање жардињера и других посуда за 
биљне засаде (посуде са биљним декорацијама)

Члан 92.
 У делу улице која се користи за саобраћај, 
на делу тротоара, тргова и других јавних површина, 
под условом да се не омета кретање пешака, могу се 
постављати посуде са биљним декорацијама, клупе 
за седење и други улични мобилијар.
 Посуде са биљним декорацијама, клупе 
за седење и други улични мобилијар поставља 
и одржава ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Жабари“.
  Посуде са биљним декорацијама постављају 
се тако да се истим не омета кретање пешака, прилаз 
згради, противпожарни пут, односно прилаз другом 
објекту.
 Посуде са биљним декорацијама испред 
својих пословних просторија могу поставити 
власници или корисници тих просторија, с тим 
што постављене посуде морају бити визуелно 
усаглашене са посудама које на јавним површинама 
поставља ЈП из става 2. овог члана.
 О одржавању посуда са биљним 
декорацијама које чине саставни део зграда или 
изграђених простора са биљним засадима који 
припадају одређеној згради, старају се власници, 
односно корисници тих зграда, уколико то не повере 
ЈП из става 2. овог члана.
 Забрањено је прљати и оштећивати клупе за 
седење, посуде за биљне декорације и други улични 
мобилијар.

10. Заузеће јавних површина

Члан 93.
 За обављање угоститељске делатности, 
продају сладоледа, семенки, кикирикија, воћа и 
поврћа, бижутерије и друге сличне робе, може се 

власнику, односно кориснику пословних просторија 
одобрити привремено заузеће тротоара и друге јавне 
површине испред тих просторија, ако то не омета 
слободан пролаз пешака и под другим условима 
утврђеним општинским прописима.
 Заузеће јавне површине може се одобрити 
и за постављање привремених мањих монтажних 
објеката, тезги, апарата и других сличних 
привремених објеката, у складу са општинским 
прописима.
 

Члан 94.
 Предузећа, односно друга привредна 
друштва и грађани могу добити дозволу за 
привремено заузимање јавних површина у циљу 
смештања грађевинског и другог материјала, ако 
се тиме не угрожава режим пешачког и колског 
саобраћаја.
 Заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом може се одобрити до 30 дана, а по 
потреби закуп се може продужити још за 30 дана.
 При складиштењу грађевинског материјала, 
исти се мора обезбедити од разношења.
 Складиштењем грађевинског материјала не 
могу се затварати улични канали и отвори, као и 
спречавати отицање воде.
 Након истека рока за заузеће, простор улице, 
тротоара и друге јавне површине мора се довести у 
првобитно стање.

Члан 95.
 Забрањено је складиштење огревног 
материјала, камења, земље и осталог материјала на 
улицама, трговима и другим јавним површинама.
 Изузетно од става 1. овог члана, уколико 
грађани и правни субјекти, односно предузетници 
не поседују довољан простор за смештај огревног и 
осталог материјала, може се привремено одобрити 
заузеће јавне површине, и то најдуже три дана. 

Члан 96.
 Предузећа, односно друга привредна 
друштва и грађани, који поред зграда односно 
објекта и дворишта као и неизграђених површина, 
врше утовар и истовар песка и шљунка, дужни су 
да по обављеном послу уклоне остатке материјала 
и простор очисте.

Члан 97.
 Одобрење за заузеће јавних површина 
издаје општински орган управе надлежан за 
послове урбанизма, по захтеву странке и уплаћеној 
прописаној накнади за заузеће тог простора.
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Решењем којим се одобрава заузеће јавне 
површине одређује се површина која се користи, 
место, време и начин коришћења заузетог дела јавне 
површине, посебни услови у погледу обезбеђења 
пешачког и другог саобраћаја, очувања уредног 
изгледа јавних површина, мира и спокојства грађана 
као и одржавања површине која се привремено 
користи и околног простора.

Корисник привремено заузете јавне 
површине је обавезан да се у свему придржава 
услова утврђених решењем и да за све време заузећа 
одржава чистоћу на јавној површини коју користи.

Корисник је дужан да привремено заузету 
јавну површину по престанку коришћења уреди и 
врати у првобитно стање.

Уколико се простор користи без решења 
надлежног органа и противно условима из решења 
комунални инспектор донеће решење да се ствари 
и предмети са заузетог простора уклоне на терет 
корисника. 

Решење којим се одобрава привремено 
заузеће јавне површине донето од стране 
општинског органа управе надлежног за послове 
урбанизма доставља се Комуналној инспекцији 
општине Жабари.

НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА

Члан 98.
 Средства за обављање и развој комуналних 
делатности обезбеђују се из прихода од продаје 
комуналних производа, односно услуга, дела 
накнада за уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта, самодоприноса, као и дугих извора у 
складу са законом.
 Правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада припада накнада за извршене 
комуналне услуге у складу са одредбама ове 
одлуке, и то за: чишћење и прање улица и осталих 
јавних површина, изношења и депоновања смећа 
(из породично-стамбених зграда, стамбених зграда 
за колективно становање, погонских, пословних 
и других радних просторија односно објеката) и 
са јавних површина, чишћење пољских клозета 
односно септичких јама, одржавање зелених и 
рекреационих површина, као и друге поверене 
комуналне делатности, односно услуге. 
 Накнада за чишћење и прање јавних 
саобраћајних површина, изношење смећа са јавних 
површина, одржавање зелених и рекреационих 
површина, као и других комуналних делатности 

односно услуга, припада правном лицу коме 
општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада.
 Накнаду других комуналних услуга плаћају 
корисници услуга у складу са одредбама ове 
одлуке.
 Накнада за коришћење општинске депоније 
одређује се уговором закљученим са правним лицем 
коме општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада.
 На плаћање комуналних услуга обавезни су 
и корисници услуга који одбијају понуђену услугу, 
односно који онемогућавају пружање комуналне 
услуге, у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 99.
 Накнада за изношење смећа за предузећа, 
односно друге правне субјекте који су у поступку 
отварања стечаја, односно у стечају, или не 
обављају делатност, утврђује се у висини од 10% 
износа фактуре, увећана за износ извршених услуга 
изношења комуналног смећа у текућем месецу 
према важећем ценовнику (ванредно изношење 
смећа).
 Корисници услуга из става 1. овог 
члана су дужни да правно лице коме општина 
Жабари повери обављање комуналне делатности 
одношења комуналног отпада обавесте о уступању 
својих пословних, производних и других радних 
просторија, другим физичким лицима или правним 
субјектима, ради фактурисања комуналних услуга 
без основице за умањење. 

Члан 100. 
 Корисник комуналних услуга дужан је да 
правно лице коме општина Жабари повери обављање 
комуналне делатности одношења комуналног 
отпада у писаној форми обавести о свакој промени 
која утиче на односе између њега као корисника 
услуга и правног лица коме општина Жабари 
повери обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада као пружаоца услуга (промена 
власништва објекта, промена адресе становања и 
др) у року од осам дана од дана настале промене. 
 Уколико не поступи у смислу става 1. овог 
члана, корисник услуга је у обавези да плаћа накнаду 
комуналне услуге све до пријављивања промене. 
 Надлежни орган општинске управе је дужан 
да о свим променама у вези са регистрацијом фирми, 
у писаној форми, без одлагања обавести правно лице 
коме општина Жабари повери обављање комуналне 
делатности одношења комуналног отпада.
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Члан 101.
 Од обавезе плаћања накнаде за извршене 
услуге изношења смећа могу бити ослобођени 
корисници социјалне помоћи, искључиво по 
писаном образложеном предлогу Центра за 
социјални рад. 

Члан 102.
 Правно лице коме општина Жабари повери 
обављање комуналне делатности одношења 
комуналног отпада утврђује цене комуналних 
услуга у складу са елементима утврђеним Законом 
о комуналним делатностима.
 На утврђене цене комуналних услуга у 
смислу става 1. овог члана, сагласност даје извршни 
орган општине.

НАДЗОР

Члан 103.
 Надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Општинска управа општине Жабари.

Инспекцијски надзор врши Комунална 
инспекција у складу са надлежностима утврђеним 
законом, овом одлуком и посебним општинским 
прописима.

Надзор над радом вршилаца комуналне 
делатности врши Општина Жабари.
 

Члан 104.
 У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор је овлашћен да:
 1) контролише да ли се комунална делатност 
обавља на начин прописан овом одлуком;
 2) контролише стање комуналних објеката;
 3) контролише да ли се комуналне услуге 
пружају у складу са утврђеним условима;
  Поред овлашћења из става 1. овог члана, 
комунални инспектор је овлашћен да нареди 
уклањање ствари и других предмета са јавне 
површине, уколико су остављене противно 
утврђеним прописима, а нарочито да:
 - нареди уклањање возила са јавних 
површина, постављених, односно остављених 
супротно одредбама ове одлуке;
 - нареди уклањање објеката и уређаја 
са јавних површина, постављених, односно 
остављених супротно одредбама ове одлуке;
 - нареди уклањање смећа, грађевинског и 
другог отпада са јавних површина; 
 - нареди извршавање утврђених обавеза 
и предузимање мера за отклањање недостатака, у 
складу са одредбама ове одлуке;

 - изриче и наплаћује новчане казне на лицу 
места за одређене прекршаје, подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка за прекршаје 
утврђене одредбама ове одлуке и 
 - предузима друге мере у складу са Законом 
и овом одлуком.

Члан 105.
 Када комунални инспектор у вршењу 
инспекцијског надзора утврди да се заустављањем 
или остављањем возила, односно постављањем 
или остављањем објеката, уређаја и других ствари 
супротно одредбама ове одлуке омета вршење 
комуналне услуге или коришћење комуналних 
добара, или када је неопходно предузимање хитних 
мера у јавном интересу у складу са законом, 
наредиће власнику, односно кориснику ако је 
присутан да одмах уклони возило, објекат, уређај, 
односно другу остављену ствар, под претњом 
принудног извршења.
 Уколико се лице из става 1. овог члана не 
налази на лицу места или је непознато, комунални 
инспектор ће без саслушања странке, донети 
решење којим ће наложити да се возило, објекат, 
уређај, односно друга остављена ствар уклони у 
одређеном року, који се може одредити и на часове, 
а ако се ради о возилу рок се може одредити и на 
минуте. 
 Решење из става 2. овог члана налепљује се 
на возило, објекат, уређај, односно другу остављену 
ствар, уз назначење дана и часа када је налепљено 
и тиме се сматра да је достављање извршено, 
а доцније оштећење, уништење или уклањање 
решења не утиче на ваљаност достављања.
 Жалба против решења из става 1 и 2. овог 
члана не одлаже његово извршење. 
 Уколико лице из става 1. овог члана не 
поступи по решењу комуналног инспектора, 
комунални инспектор ће одредити да се то возило, 
објекат, уређај, односно друга остављена ствар, 
преко другог лица, односно путем принуде, уклони 
на место које је за то одређено посебним општинским 
прописом, односно правним послом са предузећем, 
односно другим привредним друштвом или 
предузетником коме општина, у складу са законом, 
повери обављање послова принудног извршења. 
 Трошкове извршења решења, чувања 
предмета извршења и друге трошкове настале у 
вези са извршењем, сноси извршеник.
 Извршеник је дужан да на позив комуналног 
инспектора преузме предмет извршења у року који 
одреди комунални инспектор, а који не може бити 
дужи од 30 дана од дана достављања позива.
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 Ако извршеник не преузме предмет 
извршења ни после два узастопна позива, трошкови 
извршења, чувања и други трошкови настали у 
вези са извршењем и чувањем, намириће се јавном 
продајом, односно продајом путем јавне лицитације 
предмета извршења.
 Јавну продају расписује и спроводи 
Општина, преко надлежних органа или јавних 
предузећа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице коме општина Жабари повери обављање 
комуналне делатности одношења комуналног 
отпада односно друго правно лице коме је општина 
поверила вршење комуналне делатности ако:
 1) одржавање чистоће на јавним површинама 
не врши у складу са годишњим програмом (члан 11. 
став 1);
 2) не врши редовно чишћење јавних 
површина у смислу одредбе члана 12. став 3;
 3) прање и поливање улица, тротоара, тргова, 
скверова и других јавних површина не врши према 
утврђеном распореду и времену, односно прање и 
поливање улица и других јавних површина не врши 
по налогу Комуналне инспекције (члан 13. и члан 
14.);
 4) не врши редовно изношење смећа (члан 
21.);
 5) не сачини распоред изношења смећа и са 
истим не упозна кориснике (члан 22.);
 6) не постави одговарајуће контејнере (члан 
27. став 5. и 6);
 7) при изношењу комуналног смећа поступа 
противно одредби члана 31;
 8) не обезбеди и не постави корпе за отпатке 
- ђубријере (члан 32. став 1. и 2);
 9) не одржава корпе за отпатке у исправном 
стању и не празни их свакодневно (члан 32. став 
5.);
 10) не одржава и не уређује депоније (члан 
33. став 3.);
 11) извлачење фекалних и других отпадних 
вода не врши специјализованим возилима 
 (члан 37. став 2.);
 12) уклањање снега и леда не врши у смислу 
одредбе члана 40. став 5. и 6;
 13) уређивање и одржавање јавних зелених и 
рекреационих површина не врши у смислу одредбе 
члана 59. Одлуке;

 14) посуде са биљним декорацијама не 
поставља на прописан начин (члан 92. став 3.);
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
50.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у правном лицу.

Члан 107.
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће 
и друго привредно друштво, односно правно лице, 
ако:

1) не врши редовно чишћење јавних 
површина ( члан 12. став 1. и 5.);

2) у водотокове и заштитну зону око 
водотокова излива фекалне и друге 
отпадне воде и баца отпадни и други 
материјал (члан 16. став 4. и 5.);

3) не одржава чистоћу на градилишту 
(члан 17.);

4) по завршетку радова на градилишту 
не уклони остатак материјала и не 
почисти простор, односно грађевински 
материјал по изградњи објекта 
складишти на улицу, тротоаре и друге 
јавне површине (члан 18.);

5) смеће не прикупља у типским судовима 
(члан 25.);

6) не обезбеди прописане судове за смеће 
(члан 27. став 1. и 2.);

7) не изврши нешкодљиво уклањање 
лешева животиња са површина јавне 
намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада 
животињског порекла (члан 28.);

8) у судове за смеће баца жар, отпад од сече 
огревног и другог дрвета, животињске 
лешеве и конфискате, медицински 
отпад, отпадни грађевински материјал 
и друге отпаде и предмете (члан 29.);

9) судове за смеће не држи на простору 
одређеном за ту намену (члан 30. став 
1. и 2);

10) не врши уклањање снега и леда (члан 
40. став 1, 2, 3. и 4.);

11) не врши уклањање леденица са кровова 
и других спољних делова зграде (члан 
42. став 1, 2, 3. и 4.);

12) не постави ознаке упозорења на 
опасност од обрушавања леденица 
(члан 42. став 5.);

13) уклоњени снег и лед не сакупља у 
смислу одредбе члана 43;
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14) не уклони паркирана и хаварисана 
возила по налогу и Комуналне 
инспекције (члан 44.);

15) поступа противно забранама из одредбе 
члана 45;

16)  површине на којима се рад обавља 
моторним и другим возилима не 
обезбеди на прописан начин ( члан 
46.);

17) на улицама управља возилом чији 
точкови нису очишћени од блата, као 
и делови возила од блатњавих наноса ( 
члан 47.);

18) моторна и запрежна возила којим се 
превози бетон, асвалт, песак, угаљ, 
земља и други растресити материјал не 
обезбеди од просипања ( члан 48. став 
1);

19) приликом просипања материјала из 
возила не изврши чишћење (члан 48. 
став 2);

20) приликом извођења грађевинских 
и других радова не предузима мере 
на заштити зелених и рекреационих 
површина (члан 62.);

21) дрвеће или шибље не уреди или не 
уклони у прописаним случајевима 
(члан 63);

22) поступа противно забранама из одредбе 
члана 65;

23) спољне делове зграда не одржава на 
прописан начин и не држи их у уредном 
и исправном стању (члан 71.);

24) радове на одржавању фасаде отпочне 
пре прибављања одобрења надлежног 
органа, односно ако се радови не изводе 
у складу са издатим одобрењем (члан 
73. став 1. и 2.);

25) пре извођења радова на спољним 
деловима зграда које су утврђене као 
културно добро или представљају добра 
која уживају претходну заштиту, не 
прибави услове и сагласност надлежног 
завода за заштиту споменика културе 
(члан 74.);

26) клима уређаје, антенске и друге уређаје 
не поставља на прописан начин (члан 
75.);

27) оштећује или на други начин нарушава 
изглед спољних делова зграде (члан 
76.);

28) покретне рекламне паное, огласе, 
обавештења, плакате, смртовнице, 

рекламе и друге сличне натписе 
поставља на местима која за ту сврху 
нису одређена (члан 85.);

29) не одржава отворе на коловозима, 
тротоарима, другим саобраћајним и 
јавним површинама (члан 87.);

30) неовлашћено користи отворе, односно 
оштећује и уклања затвараче са отвора 
(члан 90.);

31) врши заузеће јавних површина без 
одобрења надлежног органа ( члан 
93.);

32) ако заузеће јавних површина врши по 
истеку рока за који је дато одобрење 
надлежног органа (члан 94. став 2.);

33) ако складиштењем грађевинског 
материјала исти не обезбеди од 
разношења, односно складиштењем 
затвара уличне канале и отворе, као и 
спречава отицање воде (члан 94. став 3. 
и 4.);

34) након истека рока за заузеће јавну 
површину не доведе у првобитно стање 
(члан 94. став 5.)

35) складиштење огревног материјала, 
камена, земље и осталог материјала 
врши на улицама, трговима и другим 
јавним површинама, односно ако исто 
складишти без одобрења надлежног 
органа (члан 95.);

36) после утовара и истовара песка и 
шљунка не уклони остатке материјала 
и не очисти простор (члан 96.). 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
50.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у предузећу и другом 
привредном друштву, односно правном субјекту.

Новчаном казном у износу од 10.000,00 
до 250.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се и предузетник.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 
до 50.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се и физичко лице.

Изузетно од одредаба става 1, 2, 3. и 4. 
овог члана, на месту извршења прекршаја може 
се наплатити новчана казна за предузеће и друго 
привредно друштво, односно правно лице и 
предузетника у износу од 10.000,00 динара, а за 
одговорно лице у предузећу и другом привредном 
друштву, односно правном лицу и физичко лице у 
износу од 3.000,00 динара.
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Члан 108.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 

500.000,00 динара, казниће се за прекршај предузеће 
и друго привредно друштво, односно правно лице, 
ако:

1) одржавање водотокова и заштитне зоне 
око водотокова не врши на прописан 
начин (члан 16. став 3.);

2) комунално смеће не складишти на 
одређеним местима (члан 24. став 1.);

3) не обезбеди корпе за отпатке (члан 32. 
став 3.);

4) јавне тоалете гради без одобрења 
надлежног органа, односно не уреди их 
и не одржава на прописан начин (члан 
39.);

5)  јавне површине посипа средствима 
противно одредби члана 41;

6) раскопавање јавних површина врши 
противно одредбама члана 49-58;

7)  опрему за игру деце и опрему за 
рекреацију грађана не поставља и не 
стара се о уредном и исправном стању 
истих у смислу одредбе члана 64;

8)  употребу и истицање заставе не врши 
на прописан начин (члан 77.);

9)  постављање фирми и реклама не врши 
по основу одобрења надлежног органа 
и у складу са прописаним условима 
и не стара се о уредном стању истих 
(члан 79.);

10)  постављање паноа, билборда, 
рекламних стубова и других сличних 
објеката врши противно прописаним 
условима (члан 80.);

11)  светлеће фирме и светлеће рекламе не 
одржава у исправном стању (члан 81.);

12) пре почетка употребе пословне 
просторије излоге не усагласи са 
техничком документацијом (члан 82.);

13)  дотрајале излоге не адаптира (члан 
83.);

14)  излоге не аранжира на прописан начин 
(члан 84. став 1, 2. и 3.);

15)  у излозима истиче објаве, обавештења 
и плакате које нису у сагласности са 
делатношћу послодавца, као и држи 
амбалажу или складиштену робу (члан 
84. став 4.);

16)  не чисти и не одржава излоге на 
прописан начин (члан 84. став 5, 6. и 
7.);

17) отворе на улицама и другим јавним 
површинама не одржава и не замењује 
(члан 88.);

18)  за време извођења радова у отвору исти 
не огради препрекама и не обележи 
видљивим знацима, а по завршетку 
радова отвор не затвори прописно 
(члан 89.);

19) посуде са биљним декорацијама не 
поставља на прописан начин (члан 92. 
став 4.).

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
50.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у предузећу и другом 
привредном друштву, односно правном лицу.

Новчаном казном у износу од 10.000,00 
до 250.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се и предузетник.

Изузетно од одредаба става 1, 2. и 3. овог 
члана, на месту извршења прекршаја може се 
наплатити новчана казна за предузеће и друго 
привредно друштво, односно правно лице и 
предузетника у износу од 10.000,00 динара, а за 
одговорно лице у предузећу и другом привредном 
друштву, односно правном лицу у износу од 
3.000,00 динара.

Члан 109.
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице, ако:

1)  не чисти јавну површину у смислу 
одредбе члана 12. став 5. ове одлуке;

2)  комунално, односно кабасто смеће не 
држи, односно не одлаже на прописан 
начин  (члан 23. став 1. и 2.);

3) не омогући пружање услуга изношења 
смећа (члан 23. став 3.);

4) судове за смеће не износи на одређене 
пунктове (члан 23. став 6.),

5) не достави потребне податке ради 
обрачуна и наплате накнаде за пружање 
комуналних услуга изношења смећа 
(члан 23. став 7.);

6) комунално смеће не износи и не одлаже 
у контејнере у прописаним кесама- 
врећама (члан 26.);

7) гради пољски клозет или септичку 
јаму на подручју обухваћеном 
урбанистичким планом, односно без 
потврде надлежног јавног предузећа 
(члан 35. став 1. и 2.);
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8) ако не уклони пољски клозет и септичку 
јаму по истеку утврђеног рока (члан 35. 
став 3.);

9) изградњу пољских клозета и септичких 
јама не врши у складу са прописаним 
условима (члан 36.);

10) септичке јаме не чисти у смислу одредбе 
члана 37. став 1;

11) излива фекалне и друге отпадне воде 
на улице и друге јавне површине и не 
одводи отпадне воде са спољне чесме 
на прописан начин (члан 38.);

12) по добијању одобрења за употребу 
зграде не поднесе захтев за обележавање 
зграде таблом са исписаним кућним 
бројем (члан 69.);

13) неовлашћено поставља таблу са 
исписаним кућним бројем (члан 70.);

14) оштећује или на други начин нарушава 
изглед историјских споменика и 
споменика културе (члан 78.);

15) прља или оштећује клупе за седење, 
посуде за биљне декорације и други 
улични мобилијар (члан 92. став 6.).

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, 
на месту извршења прекршаја може се наплатити 
новчана казна за физичко лице у износу од 3.000,00 
динара.

Члан 110.
 Новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане овом одлуком 
уплаћују се на одговарајуће уплатне рачуне 
прописане Правилником о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду 
средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, 
број 104/11...131/2014).

Средства од новчаних казни из става 1. овог 
члан чине приход буџета општине Жабари.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 111.
 На питања која нису регулисана овом 
одлуком непосредно се примењују одредбе Закона 
о комуналним делатностима, Закона о управљању 
отпадом, Закона о водама, и других прописа којима 
се регулише обављање комуналне делатности и 
комунално уређење, као и контрола комуналног 
реда. 

Члан 112.
 Даном почетка примене ове Oдлуке престаје 
да важи Одлука о комуналном уређењу („Службени 
гласник општине Жабари“, број 10/2009).

Члан 113.
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Жабари“ а почиње да се примењује од 10.03.2015. 
године.

Број: 020-84/14-01
Датум: 17.12.2014.год.

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
САША БЕГОВИЋ , с.р.
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 На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима ( „ Службени гласник РС “, број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-
др. закон) и члана 13. став 2. тачка 1. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 
7/08, 3/2013 и 4/2014), на предлог Општинског већа 
општине Жабари, Скупштина општине Жабари, на 
седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела 
је 

ЗАКЉУЧАК
o давању сагласности на Годишњи програм 
пословања Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу општине Жабари за 2015. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм 

пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
општине Жабари за 2015.годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине 
Жабари, под бројем 023-654-5/14 од 28.11.2014.
године.

II
Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“.

Број: 023-2/14-01
Дана: 17.12.2014. године  Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
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Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

10

На основу члана 3. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014) директор Јавног комуналног предузећа 
Комуналац Жабари дана 08.12.2014. године доноси

Правилник о раду Јавног комуналног 
предузећа Комуналац Жабари

Основне одредбе

Члан 1.
Овим Правилником, у складу са законом 

и другим прописима, утврђују се права, обавезе и 
одговорности из радног односа запослених и то: 
заснивање радног односа, радно време, одмори 
и одсуства, заштита запослених, зарада, накнаде 
зараде и друга примања, забрана конкуренције, 
накнада штете, престанак радног односа, остварење 
и заштита запослених, поступак измене овог 
Правилником и друга питања од значаја за запослене 
и послодавца.

Члан 2.
Одредбе овог Правилником примењују се и 

обавезују све запослене код послодавца.

Члан 3.
Овај Правилник, други општи акти 

послодавца и Уговор о раду не могу да садрже 
одредбе којима се запосленима дају мања права или 
утврђују неповољни услови рада од права и услова 
који су утврђени законом и другим прописима.

Овим Правилником и другим општим 
актом послодавца могу да се утврде већа права и 
повољнији услови рада од права и услова утврђених 
законом и другим прописима, као и друга права која 
нису утврђена законом и другим прописима, ако 
законом није другачије одређено.

Заснивање радног односа

Члан 4.
Радни однос са послодавцем може да заснује 

лице које испуњава поред законом предвиђених 
услова и друге услове за рад на одређеним 
пословима утврђене општим актом послодавца 
(у даљем тексту: Правилник о систематизацији 
послова).

Правилником о систематизацији утврђују 
се врста послова, стручна спрема и други посебни 
услови за рад на тим пословима као и потребан број 
извршилаца.

Члан 5.
Послодавац не може да заснује радни 

однос за вршење одређеног посла са лицем које 
не испуњава услове утврђене у Правилнику о 
систематизацији послова.

Члан 6.
Радни однос заснива се уговором о раду 

који закључују у писаном облику запослени и 
послодавац пре ступања запосленог на рад.

Уговор о раду садржи:
1. назив и седиште послодавца;
2. лично име запосленог, место 

пребивалишта, односно боравишта запосленог;
3. врсту и степен стручне спреме, односно 

образовања запосленог, који су услов за обављање 
послова за које се закључује уговор о раду;

4. назив и опис послова које запослени 
треба да обавља;

5. место рада;
6. врсту радног односа (на неодређено или 

одређено време);
7. трајање уговора о раду на одређено 

време и основ за заснивање радног односа на 
одређено време;

8. дан почетка рада;
9. радно време (пуно, непуно или 

скраћено);
10. новчани износ основне зараде на дан 

закључења уговора о раду;
11. елементе за утврђивање основне зараде, 

радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и 
друга примања запосленог;

12.рокове за исплату зараде и других 
примања на која запослени има право;

13.трајање дневног и недељног радног 
времена.

На права и обавезе која нису утврђена 
уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе 
закона и овог Правилника.

Уговор о раду сматра се закљученим кад га 
потпишу запослени и послодавац.

Ако послодавац са запосленим не закључи 
уговор о раду сматра се да је запослени засновао 
радни однос на неодређено време даном ступања на 
рад.

Уговор о раду може да се закључи на 
неодређено или одређено време а уколико у уговору 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ17.12.2014. Број 7 - Страна 103

није одређено време на који се закључује, сматра се 
да је закључен уговор о раду на неодређено време.

Уговор о раду садржи елементе прописане 
законом и закључује се у најмање три примерка од 
којих се један обавезно предаје запосленом, а два 
задржава послодавац.

Послодавац је дужан да уговор о раду, 
односно други уговор у складу са законом или 
њихову копију држи у седишту или другој 
пословној просторији послодавца или на другом 
месту, у зависности од тога где запослени или радно 
ангажовано лице ради.

Члан 7.
Запослени остварује права и обавезе из 

радног односа даном ступања на рад.
Ако запослени не отпочне са радом даном 

утврђеним Уговором о раду, а за то нема оправдане 
разлоге, сматраће се да није засновао радни однос 
са послодавцем осим ако је спречен да ступи на 
рад из оправданих разлога или ако се послодавац и 
запослени другачије договоре.

Као оправдани разлози због који запослени 
није у могућности да ступи на рад, дана утврђеном 
Уговором о раду сматраће се :

1. болест запосленог,
2. тежа болест члана уже породице,
3. смртни случај члана уже породице,
4. позив војних или државних органа 

на војним дужностима или на захтев органа 
унутрашњих послова и сл.

5. застој у саобраћају као оправдана сметња 
да се радник јави на рад, уколико му је пребивалиште 
ван места где ради.,

6. природне појаве или виша сила које су 
узрок да запослени није био у стању да се јави на 
рад, или је био спречен да одређеног данаступи на 
посао (земљотрес, поплаве и др).

Пробни рад

Члан 8.
Уговором о раду може да се уговори пробни 

рад за обављање једног или више повезаних, 
односно сродних послова утврђених уговором о 
раду.

Пробни рад може да траје најдуже шест 
месеци.
 Пре истека времена за који је уговорен 
пробни рад, послодавац или запослени може да 
откаже уговор о раду са отказним роком који не 
може бити краћи од пет радних дана. 

Послодавац је дужан да образложи отказ 
уговора о раду.

Запосленом који за време пробног рада није 
показао одговарајуће радне и стручне способности 
престаје радни однос даном истека рока одређеног 
уговором о раду.

Члан 9.
Запосленом који за време пробног рада није 

показао одговарајуће радне и стручне способности, 
престаје радни однос даном истека рока утврђеног 
уговором о раду.

Радни однос на одређено време

Члан 10.
Уговор о раду може да се закључи на 

одређено време, за заснивање радног односа чије је 
трајање унапред одређено објективним разлозима 
који су оправдани роком или извршењем одређеног 
посла или наступањем одређеног догађаја, за време 
трајања тих потреба.

Послодавац може закључити један или више 
уговора о раду из става 1. овог члана на основу 
којих се радни однос са истим запосленим заснива 
за период који са прекидима или без прекида не 
може бити дужи од 24 месеца.

Прекид краћи од 30 дана не сматра се 
прекидом периода из става 2. овог члана.

Изузетно од става 2. овог члана, уговор о 
раду на одређено време може да се закључи:

1. ако је то потребно због замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка;

2. за рад на пројекту чије је време унапред 
одређено, најдуже до завршетка пројекта;

3. са страним држављанином, на основу 
дозволе за рад у складу са законом, најдуже до 
истека рока на који је издата дозвола;

4. за рад на пословима код новооснованог 
послодавца чији упис у регистар код надлежног 
органа у моменту закључења уговора о раду није 
старији од једне године, на време чије укупно 
трајање није дуже од 36 месеци;

5. са незапосленим коме до испуњења једног 
од услова за остваривање права на старосну пензију 
недостаје до пет година, најдуже до испуњења 
услова, у складу са прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању.

Послодавац може са истим запосленим да 
закључи нови уговор о раду на одређено време 
по истеку рока из става 4. тач. 1-3) овог члана по 
истом, односно другом правном основу, у складу са 
овим чланом.
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Ако је уговор о раду на одређено време 
закључен супротно одредбама закона или ако 
запослени остане да ради код послодавца најмање 
пет радних дана по истеку времена за које је уговор 
закључен, сматра се да је радни однос заснован на 
неодређено време.

Радни однос са непуним радним временом

Члан 11.
Радни однос може да се заснује и за рад 

са непуним радним временом на одређено и 
неодређено време.

Запослени који ради са непуним радним 
временом има право на зараду, друга примања и 
друга права из радног односа сразмерно времену 
проведеном на раду, осим ако за поједина права 
законом, општим актом и уговором о раду није 
друкчије одређено.

Послодавац је дужан да запосленом који ради 
са непуним радним временом обезбеди исте услове 
рада као и запосленом са пуним радним временом 
који ради на истим или сличним пословима.

Послодавац је дужан да благовремено 
обавести запослене о доступности послова са 
пуним и непуним радним временом, на начин и у 
роковима утврђеним општим актом.

Послодавац је дужан да размотри захтев 
запосленог са непуним радним временом за 
прелазак на пуно радно време, као и запосленог 
са пуним радним временом за прелазак на непуно 
радно време.

Колективним уговором уређује се сарадња 
и информисање синдиката о пословима са непуним 
радним временом.

Радни однос за обављање послова ван 
просторија послодавца

Члан 12.
Радни однос може да се заснује за обављање 

послова ван просторија послодавца.
Радни однос за обављање послова ван 

просторија послодавца обухвата рад на даљину и 
рад од куће.

Уговор о раду који се закључује у смислу 
става 1. овог члана, поред одредаба из члана 6. овог 
Правилника, садржи и:

1. трајање радног времена према 
нормативима рада;

2. начин вршења надзора над радом и 
квалитетом обављања послова запосленог;

3. средства за рад за обављање послова 
које је послодавац дужан да набави, инсталира и 
одржава;

4. коришћење и употребу средстава за 
рад запосленог и накнаду трошкова за њихову 
употребу;

5. накнаду других трошкова рада и начин 
њиховог утврђивања;

6. друга права и обавезе.
Основна зарада запосленог из става 1. овог 

члана не може бити утврђена у мањем износу од 
основне зараде запосленог који ради на истим 
пословима у просторијама послодавца.

Количина и рокови за извршење послова 
који се обављају по основу уговора из става 1. 
овог члана не могу се одредити на начин којим се 
запосленом онемогућава да користи права на одмор 
у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи 
одмор, у складу са законом и овим Правилником.

Приправници

Члан 13.
Послодавац може да заснује радни однос са 

лицем које први пут заснива радни однос, у својству 
приправника, за занимање за које је то лице стекло 
одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то 
као услов за рад на одређеним пословима утврђено 
законом или правилником.

Одредба става 1. овог члана односи се и на 
лице које је радило краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж у степену стручне спреме која 
је услов за рад на тим пословима.

Приправнички стаж траје најдуже годину 
дана, ако законом није друкчије одређено.

За време приправничког стажа, приправник 
има право на зараду и сва друга права из радног 
односа, у складу са законом, Правилником о раду и 
уговором о раду.

Уговор о правима и обавезама директора

Члан 14.
Директор, односно други законски 

заступник послодавца може да заснује радни однос 
на неодређено или одређено време.

Радни однос заснива се уговором о раду.
Радни однос на одређено време може да 

траје до истека рока на који је изабран директор, 
односно до његовог разрешења.

Међусобна права, обавезе и одговорности 
директора који није засновао радни однос и 
послодавца уређују се уговором.
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Лице које обавља послове директора из 
става 4 овог члана има право на накнаду за рад и 
друга права, обавезе и одговорности у складу са 
уговором.

Уговор из ст. 2. и 4. овог члана са директором 
закључује у име послодавца надлежни орган 
утврђен законом или општим актом послодавца.

Образовање и усавршавање

Члан 15.
Када то захтева потреба процеса рада 

послодавац је дужан да запосленом омогући 
образовање, стручно оспособљавање или 
усавршавање.

Трошкови образовања, стручног 
оспособљавање или усавршавања обезбеђују се из 
средстава послодавца и других извора.

У случају да запослени прекине образовање, 
стручно оспособљавање или усавршавање дужан 
је да послодавцу накнади трошкове осим ако је то 
учинио из оправданих разлога.

Радно време

Члан 16.
Радно време је временски период у коме је 

запослени дужан, односно расположив да обавља 
послове према налозима послодавца, на месту где 
се послови обављају, у складу са законом.

Запослени и послодавац могу се споразумети 
да један период радног времена у оквиру уговореног 
радног времена запослени послове обавља од куће.

Радним временом не сматра се време у 
коме је запослени приправан да се одазове на 
позив послодавца да обавља послове ако се укаже 
таква потреба, при чему се запослени не налази на 
месту где се његови послови обављају, у складу са 
законом.

Време приправности и висина накнаде за 
исту уређује се законом или уговором о раду.

Време које запослени у току приправности 
проведе у обављању послова по позиву послодавца 
сматра се радним временом.

Пуно и непуно радно време

Члан 17.
Пуно радно време износи 40 часова недељно, 

ако законом није друкчије одређено.
Општим актом може да се утврди да пуно 

радно време буде краће од 40 часова недељно, али 
не краће од 36 часова недељно.

Запослени из става 2. овог члана остварује 
сва права из радног односа као да ради са пуним 
радним временом.

Непуно радно време јесте радно време 
краће од пуног радног времена.

Скраћено радно време

Члан 18.
Запосленом који ради на нарочито тешким, 

напорним и за здравље штетним пословима, 
утврђеним законом или општим актом, на којима 
и поред примене одговарајућих мера безбедности 
и заштите живота и здравља на раду, средстава и 
опреме за личну заштиту на раду постоји повећано 
штетно дејство на здравље запосленог – скраћује 
се радно време сразмерно штетном дејству услова 
рада на здравље и радну способност запосленог, а 
највише 10 часова недељно (послови са повећаним 
ризиком).

Скраћено радно време утврђује се на основу 
стручне анализе, у складу са законом.

Запослени који ради скраћено радно време 
има сва права из радног односа као да ради са пуним 
радним временом.

Прековремени рад

Члан 19.
На захтев послодавца, запослени је дужан да 

ради дуже од пуног радног времена у случају више 
силе, изненадног повећања обима посла и у другим 
случајевима када је неопходно да се у одређеном 
року заврши посао који није планиран.

Прековремени рад не може да траје дуже од 
осам часова недељно.

Запослени не може да ради дуже од 12 
часова дневно укључујући и прековремени рад.

Запосленом који ради на пословима на 
којима је уведено скраћено радно време у складу 
са законом не може да се одреди прековремени 
рад на тим пословима, ако законом није друкчије 
одређено.

Распоред радног времена

Члан 20.
Радна недеља траје, по правилу, пет радних 

дана.
Распоред радног времена у оквиру радне 

недеље утврђује послодавац.
Радни дан, по правилу, траје осам часова.
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Ако природа посла и организација рада 
дозвољава, почетак и завршетак радног времена 
може се утврдити, односно уговорити у одређеном 
временском интервалу (клизно радно време).

Члан 21.
Послодавац је дужан да обавести запослене 

о распореду и промени распореда радног времена 
најмање пет дана унапред, осим у случају увођења 
прековременог рада.

Изузетно послодавац може да обавести 
запослене о распореду и промени распореда радног 
времена у краћем року од пет дана, али не краћем 
од 48 часова унапред у случају потребе посла услед 
наступања непредвиђених околности.

Код послодавца код кога је рад организован 
у сменама или то захтева организација рада, пуно 
или непуно радно време запосленог не мора бити 
распоређено једнако по радним недељама, већ се 
утврђује као просечно недељно радно време на 
месечном нивоу.

У случају из става 3. овог члана, запослени 
може да ради најдуже 12 часова дневно, односно 48 
часова недељно укључујући и прековремени рад.

Прерасподела радног времена

Члан 22.
Послодавац може да изврши прерасподелу 

радног времена када то захтева природа делатности, 
организација рада, боље коришћење средстава 
рада, рационалније коришћење радног времена и 
извршење одређеног посла у утврђеним роковима.

Прерасподела радног времена врши се тако 
да укупно радно време запосленог у периоду од шест 
месеци у току календарске године у просеку не буде 
дуже од уговореног радног времена запосленог.

Колективним уговором може да се утврди 
да се прерасподела радног времена не везује за 
календарску годину, односно да може трајати и 
дуже од шест месеци, а најдуже девет месеци.

Запосленом који се сагласио да у 
прерасподели радног времена ради у просеку 
дуже од времена утврђеног у ст. 2. и 3. овог члана 
часови рада дужи од просечног радног времена 
обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад.

У случају прерасподеле радног времена, 
радно време не може да траје дуже од 60 часова 
недељно.

Члан 23.
Прерасподела радног времена не сматра се 

прековременим радом.

Члан 24.
Прерасподела радног времена не може се 

вршити на пословима на којима је уведено скраћено 
радно време.

Члан 25.
Запослени коме је радни однос престао 

пре истека времена за које се врши прерасподела 
радног времена има право да му се часови рада 
дужи од уговореног радног времена остварени у 
прерасподели радног времена прерачунају у његово 
радно време и да га послодавац одјави са обавезног 
социјалног осигурања по истеку тог времена или да 
му те часове рада обрачуна и исплати као часове 
прековременог рада.

Ноћни рад и рад у сменама

Члан 26.
Рад који се обавља у времену од 22,00 часа 

до 6,00 часова наредног дана сматра се радом ноћу.
Запосленом који ради ноћу најмање три 

часа сваког радног дана или трећину пуног радног 
времена у току једне радне недеље послодавац је 
дужан да обезбеди обављање послова у току дана 
ако би, по мишљењу надлежног здравственог 
органа, такав рад довео до погоршања његовог 
здравственог стања.

Послодавац је дужан да пре увођења 
ноћног рада затражи мишљење синдиката о мерама 
безбедности и заштите живота и здравља на раду 
запослених који рад обављају ноћу.

Члан 27.
Рад у сменама је организација рада код 

послодавца према којој се запослени на истим 
пословима смењују према утврђеном распореду, 
при чему измена смена може да буде континуирана 
или са прекидима током одређеног периода дана 
или недеља.

Запослени који ради у сменама је запослени 
који код послодавца код кога је рад организован у 
сменама у току месеца посао обавља у различитим 
сменама најмање трећину свог радног времена.

Ако је рад организован у сменама које 
укључују ноћни рад, послодавац је дужан да 
обезбеди измену смена, тако да запослени не ради 
непрекидно више од једне радне недеље ноћу.

Запослени може да ради ноћу дуже од једне 
радне недеље, само уз његову писмену сагласност.

Одмори и одсуства
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Одмор у току дневног рада

Члан 28.
Запослени који ради најмање шест часова 

дневно има право на одмор у току дневног рада у 
трајању од најмање 30 минута.

Запослени који ради дуже од четири, а краће 
од шест часова дневно има право на одмор у току 
рада у трајању од најмање 15 минута.

Запослени који ради дуже од 10 часова 
дневно, има право на одмор у току рада у трајању 
од најмање 45 минута.

Одмор у току дневног рада не може да се 
користи на почетку и на крају радног времена.

Време одмора из ст. 1-3. овог члана 
урачунава се у радно време.

Члан 29.
Одмор у току дневног рада организује се на 

начин којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако 
природа посла не дозвољава прекид рада, као и ако 
се ради са странкама.

Одлуку о распореду коришћења одмора у 
току дневног рада доноси послодавац.

Дневни одмор

Члан 30.
Запослени има право на одмор у трајању од 

најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, ако 
законом није друкчије одређено.

Запослени који ради у прерасподели радног 
времена има право на одмор у оквиру 24 часа у 
непрекидном трајању од најмање 11 часова.

Недељни одмор

Члан 31.
Запослени има право на недељни одмор 

у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем 
се додаје време дневног одмора, ако законом није 
друкчије одређено.

Недељни одмор се, по правилу, користи 
недељом.

Послодавац може да одреди други дан за 
коришћење недељног одмора ако природа посла и 
организација рада то захтева.

Изузетно од става 1. овог члана, запослени 
који због обављања посла у различитим сменама 
или у прерасподели радног времена не може да 
користи одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог 
члана, има право на недељни одмор у трајању од 
најмање 24 часа непрекидно.

Ако је неопходно да запослени ради на дан 
свог недељног одмора, послодавац је дужан да 
му обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно у току наредне недеље.

Годишњи одмор

Члан 32.
Запослени има право на годишњи одмор у 

складу са законом.
Запослени стиче право на коришћење 

годишњег одмора у календарској години после 
месец дана непрекидног рада од дана заснивања 
радног односа код послодавца.

Под непрекидним радом сматра се и време 
привремене спречености за рад у смислу прописа 
о здравственом осигурању и одсуства са рада уз 
накнаду зараде.

Запослени не може да се одрекне права на 
годишњи одмор, нити му се то право може ускратити 
или заменити новчаном накнадом, осим у случају 
престанка радног односа у складу са законом.

Члан 33.
У свакој календарској години запослени 

има право на годишњи одмор у трајању утврђеном 
општим актом и уговором о раду, а најмање 20 
радних дана.

Дужина годишњег одмора утврђује се 
тако што се законски минимум од 20 радних дана 
увећава по основу доприноса на раду, услова рада, 
радног искуства, стручне спреме запосленог и 
других критеријума утврђених општим актом или 
уговором о раду.

Минимални годишњи одмор од 20 радних 
дана се увећава по основу:

Стручна спрема Радних дана

Средња школска спрема – за 2 радних 
дана

2 (два)

Виша школска спрема – за 3 радних 
дана

3 (три)

Висока школска спрема – за 4 радних 
дана

4 (четири)

Допринос у раду Радних дана

Запосленом са оценом „нарочито се 
истиче“

5 (пет)

Запосленом са оценом „истиче се“ 3 (три)
Запосленом са оценом „добар“ 1 (један)

Радно искуство – радни стаж Радних дана
За укупан радни стаж до 5 година 1 (један)
За укупан радни стаж од 5 до 10 година 2 (два)
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За укупан радни стаж од 10 до 20 
година

3 (три)

За укупан радни стаж од 20 до 25 
година

4 (четири)

За укупан радни стаж преко 25 година 5 (пет)
 Под радним стажом рачуна се само радни 
стаж који је уписан у радну књижицу запосленог 
као и радни стаж код послодавца.

Члан 34.
При утврђивању дужине годишњег одмора 

радна недеља рачуна се као пет радних дана.
Празници који су нерадни дани у складу 

са законом, одсуство са рада уз накнаду зараде и 
привремена спреченост за рад у складу са прописима 
о здравственом осигурању не урачунавају се у дане 
годишњег одмора.

Ако је запослени за време коришћења 
годишњег одмора привремено спречен за рад у 
смислу прописа о здравственом осигурању – има 
право да по истеку те спречености за рад настави 
коришћење годишњег одмора.

Члан 35.
Запослени има право на дванаестину 

годишњег одмора који је законом утврђен као 
минималан (сразмерни део) за сваки месец дана 
рада у календарској години у којој је засновао радни 
однос или у којој му престаје радни однос.

Члан 36.
Годишњи одмор користи се једнократно или 

у два или више делова, у складу са законом.
Ако запослени користи годишњи одмор у 

деловима, први део користи у трајању од најмање 
две радне недеље непрекидно у току календарске 
године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне 
године.

Запослени има право да годишњи одмор 
користи у два дела, осим ако се са послодавцем 
споразуме да годишњи одмор користи у више 
делова.

Запослени који није у целини или делимично 
искористио годишњи одмор у календарској 
години због одсутности са рада ради коришћења 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и посебне неге детета – има право да тај 
одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Члан 37.
У зависности од потребе посла, послодавац 

одлучује о времену коришћења годишњег одмора, 
уз претходну консултацију запосленог.

Решење о коришћењу годишњег одмора 
запосленом се доставља најкасније 15 дана пре 
датума одређеног за почетак коришћења годишњег 
одмора.

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на 
захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег 
одмора послодавац може доставити и непосредно 
пре коришћења годишњег одмора.

Послодавац може да измени време одређено 
за коришћење годишњег одмора ако то захтевају 
потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана 
одређеног за коришћење годишњег одмора.

У случају коришћења колективног годишњег 
одмора код послодавца или у организационом делу 
послодавца, послодавац може да донесе решење 
о годишњем одмору у коме наводи запослене и 
организационе делове у којима раде и да исто 
истакне на огласној табли, најмање 15 дана пре дана 
одређеног за коришћење годишњег одмора, чиме се 
сматра да је решење уручено запосленима.

Решење о коришћењу годишњег одмора 
послодавац може доставити запосленом у 
електронској форми, а на захтев запосленог 
послодавац је дужан да то решење достави и у 
писаној форми.

Члан 38.
 У случају престанка радног односа, 
послодавац је дужан да запосленом који није 
искористио годишњи одмор у целини или 
делимично, исплати новчану накнаду уместо 
коришћења годишњег одмора, у висини просечне 
зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју 
дана неискоришћеног годишњег одмора.
 Накнада из става 1. овог члана има карактер 
накнаде штете.

Плаћено одсуство

Члан 39.
Запослени има право на одсуство са рада 

уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном 
трајању до пет радних дана у току календарске 
године, у случају склапања брака, порођаја супруге, 
теже болести члана уже породице и у другим 
случајевима утврђеним општим актом и уговором 
о раду.

Време трајања плаћеног одсуства из става 
1. овог члана утврђује се општим актом и уговором 
о раду.

Поред права на одсуство из става 1. овог 
члана запослени има право на плаћено одсуство 
још:
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1. 5 радних дана због смрти члана уже 
породице;

2. 2 радна дана за сваки случај добровољног 
давања крви рачунајући и дан давања крви.

Члановима уже породице у смислу ст. 
1. и 3. овог члана сматрају се брачни друг, деца, 
браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и 
старатељ.

Послодавац може да одобри запосленом 
одсуство из ст. 1. и 3. овог члана за сроднике који 
нису наведени у ставу 4. овог члана и за друга лица 
која живе у заједничком породичном домаћинству 
са запосленим, у трајању утврђеном решењем 
послодавца.

Општим актом и уговором о раду може да се 
утврди право на плаћено одсуство у трајању дужем 
одтрајања утврђеног у смислу ст. 1. и 3. овог члана, 
односно шири круг лица из става 4. овог члана.

Неплаћено одсуство

Члан 40.
Послодавац може запосленом да одобри 

одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство).
За време неплаћеног одсуства запосленом 

мирују права и обавезе из радног односа, ако за 
поједина права и обавезе законом, општим актом и 
уговором о раду није друкчије одређено.

Мировање радног односа

Члан 41.
Запосленом мирују права и обавезе које 

се стичу на раду и по основу рада, осим права и 
обавеза за које је законом, општим актом, односно 
уговором о раду друкчије одређено, ако одсуствује 
са рада због:

1. одласка на одслужење, односно 
дослужење војног рока;

2. упућивања на рад у иностранство од 
стране послодавца или у оквиру међународно-
техничке или просветно-културне сарадње, у 
дипломатска, конзуларна и друга представништва;

3. привременог упућивања на рад код 
другог послодавца;

4. избора, односно именовања на функцију 
у државном органу, синдикату, политичкој 
организацији или другу јавну функцију чије 
вршење захтева да привремено престане да ради 
код послодавца;

5. издржавања казне затвора, односно 
изречене мере безбедности, васпитне или заштитне 
мере, у трајању до шест месеци.

Запослени коме мирују права и обавезе из 
става 1. овог члана има право да се у року од 15 
дана од дана одслужења, односно дослужења војног 
рока, престанка рада у иностранству, односно код 
другог послодавца, престанка функције, повратка 
са издржавања казне затвора, односно мере 
безбедности, васпитне или заштитне мере – врати 
на рад код послодавца.

Права из ст. 1. и 2. овог члана има и брачни 
друг запосленог који је упућен на рад у иностранство 
у оквиру међународно-техничке или просветно-
културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и 
друга представништва.

Распоређивање запослених

Члан 42.
Запослени може у току рада бити распоређен 

да обавља све послове које одговарају његовој врсти 
и степену стручне односно школске спреме ако то 
захтевају потребе процеса рада и организације рада, 
у складу са овим Правилником.

Заштита запослених и на раду

Члан 43.
Запослени има право на безбедност и 

заштиту живота и здравља на раду, у складу са 
законом.

Запослени је дужан да поштује прописе о 
безбедности и заштити живота и здравља на раду 
како не би угрозио своју безбедност и здравље, као 
и безбедност и здравље запослених и других лица.

Запослени је дужан да обавести послодавца 
о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла 
да утиче на безбедност и здравље на раду.

Члан 44.
Запослени не може да ради прековремено 

ако би, по налазу надлежног здравственог органа, 
такав рад могао да погорша његово здравствено 
стање.

Запослени са здравственим сметњама, 
утврђеним од стране надлежног здравственог органа 
у складу са законом, не може да обавља послове 
који би изазвали погоршање његовог здравственог 
стања или последице опасне за његову околину.

Члан 45.
На пословима на којима постоји повећана 

опасност од повређивања, професионалних или 
других обољења може да ради само запослени који, 
поред посебних услова утврђених правилником, 
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испуњава и услове за рад у погледу здравственог 
стања, психофизичких способности и доба живота, 
у складу са законом.

Заштита личних података

Члан 46.
Запослени има право увида у документе који 

садрже личне податке који се чувају код послодавца 
и право да захтева брисање података који нису од 
непосредног значаја за послове које обавља, као и 
исправљање нетачних података.

Лични подаци који се односе на запосленог 
не могу да буду доступни трећем лицу, осим у 
случајевима и под условима утврђеним законом или 
ако је то потребно ради доказивања права и обавеза 
из радног односа или у вези са радом.

Личне податке запослених може да 
прикупља, обрађује, користи и доставља трећим 
лицима само запослени овлашћен од стране 
директора.

Заштита омладине

Члан 47.
 Омладина ужива заштиту у свему према 
Закону о раду.

Заштита материнства

Члан 48.
Запослена за време трудноће и запослена 

која доји дете не може да ради на пословима који су, 
по налазу надлежног здравственог органа, штетни 
за њено здравље и здравље детета, а нарочито на 
пословима који захтевају подизање терета или на 
којима постоји штетно зрачење или изложеност 
екстремним температурама и вибрацијама.

Послодавац је дужан да запосленој из 
става 1. овог члана обезбеди обављање других 
одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, 
да је упути на плаћено одсуство.

Члан 49.
Запослена за време трудноће и запослена 

која доји дете не може да ради прековремено и 
ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље 
и здравље детета, на основу налаза надлежног 
здравственог органа.

Запослена за време трудноће има право на 
плаћено одсуство са рада у току дана ради обављања 
здравствених прегледа у вези са трудноћом, 
одређених од стране изабраног лекара у складу са 

законом, о чему је дужна да благовремено обавести 
послодавца.

Члан 50.
Један од родитеља са дететом до три године 

живота може да ради прековремено, односно ноћу, 
само уз своју писмену сагласност.

Самохрани родитељ који има дете до седам 
година живота или дете које је тежак инвалид може 
да ради прековремено, односно ноћу, само уз своју 
писмену сагласност.

Члан 51.
Послодавац може да изврши прерасподелу 

радног времена запосленој жени за време трудноће 
и запосленом родитељу са дететом млађим од три 
године живота или дететом са тежим степеном 
психофизичке ометености – само уз писмену 
сагласност запосленог.

Члан 52.
Права из овог Правилника има и усвојилац, 

хранитељ, односно старатељ детета.

Члан 53.
Послодавац је дужан да запосленој жени, 

која се врати на рад пре истека годину дана од 
рођења детета, обезбеди право на једну или више 
дневних пауза у току дневног рада у укупном 
трајању од 90 минута или на скраћење дневног 
радног времена у трајању од 90 минута, како би 
могла да доји своје дете, ако дневно радно време 
запослене жене износи шест и више часова.

Пауза или скраћено радно време из става 
1. овог члана рачунају се у радно време, а накнада 
запосленој по том основу исплаћује се у висини 
основне зараде, увећане за минули рад.

Породиљско одсуство и одсуство са рада ради 
неге детета

Члан 54.
Запослена жена има право на одсуство са 

рада због трудноће и порођаја (у даљем тексту: 
породиљско одсуство), као и одсуство са рада ради 
неге детета, у укупном трајању од 365 дана.

Запослена жена има право да отпочне 
породиљско одсуство на основу налаза надлежног 
здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 
28 дана пре времена одређеног за порођај.

Породиљско одсуство траје до навршена 
три месеца од дана порођаја.
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Запослена жена, по истеку породиљског 
одсуства, има право на одсуство са рада ради неге 
детета до истека 365 дана од дана отпочињања 
породиљског одсуства из става 2. овог члана.

Отац детета може да користи право из става 
3. овог члана у случају кад мајка напусти дете, умре 
или је из других оправданих разлога спречена да 
користи то право (издржавање казне затвора, тежа 
болест и др.). То право отац детета има и када мајка 
није у радном односу.

Отац детета може да користи право из става 
4. овог члана.

За време породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета запослена жена, односно 
отац детета, има право на накнаду зараде, у складу 
са законом.

Члан 55.
Запослена жена има право на породиљско 

одсуство и право на одсуство са рада ради неге 
детета за треће и свако наредно новорођено дете у 
укупном трајању од две године.

Право на породиљско одсуство и одсуство 
са рада ради неге детета у укупном трајању од две 
године има и запослена жена која у првом порођају 
роди троје или више деце, као и запослена жена која 
је родила једно, двоје или троје деце а у наредном 
порођају роди двоје или више деце.

Запослена жена из ст. 1. и 2. овог члана, 
по истеку породиљског одсуства, има право на 
одсуство са рада ради неге детета до истека две 
године од дана отпочињања породиљског одсуства.

Отац детета из ст. 1. и 2. овог члана може 
да користи право на породиљско одсуство у 
случајевима и под условима утврђеним законом, а 
право на одсуство са рада ради неге детета у дужини 
утврђеној у ставу 3. овог члана.

Члан 56.
Право да користи породиљско одсуство 

у трајању утврђеном законом има и запослена 
жена ако се дете роди мртво или умре пре истека 
породиљског одсуства.

Одсуство са рада ради посебне неге детета или 
друге особе

Члан 57.
Један од родитеља детета коме је неопходна 

посебна нега због тешког степена психофизичке 
ометености, осим за случајеве предвиђене 
прописима о здравственом осигурању, има право 
да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, одсуствује са рада или да 
ради са половином пуног радног времена, најдуже 
до навршених пет година живота детета.

Право у смислу става 1. овог члана остварује 
се на основу мишљења надлежног органа за оцену 
степена психофизичке ометености детета, у складу 
са законом.

За време одсуствовања са рада, у смислу 
става 1. овог члана, запослени има право на накнаду 
зараде, у складу са законом.

За време рада са половином пуног радног 
времена, у смислу става 1. овог члана, запослени 
има право на зараду у складу са законом, општим 
актом и уговором о раду, а за другу половину 
пуног радног времена – накнаду зараде у складу са 
законом.

Услове, поступак и начин остваривања 
права на одсуство са рада ради посебне неге детета 
ближе уређује министар надлежан за друштвену 
бригу о деци.

Члан 58.
Хранитељ, односно старатељ детета млађег 

од пет година живота има право да, ради неге 
детета, одсуствује са рада осам месеци непрекидно 
од дана смештаја детета у хранитељску, односно 
старатељску породицу, а најдуже до навршених пет 
година живота детета.

Ако је смештај у хранитељску, односно 
старатељску породицу наступио пре навршена три 
месеца живота детета, хранитељ, односно старатељ 
детета има право да, ради неге детета, одсуствује са 
рада до навршених 11 месеци живота детета.

Право из ст. 1. и 2. овог члана има и лице 
коме је, у складу са прописима о усвојењу, упућено 
дете на прилагођавање пре заснивања усвојења, а 
по заснивању усвојења – и један од усвојилаца.

За време одсуства са рада ради неге детета, 
лице које користи право из ст. 1-3. овог члана има 
право на накнаду зараде у складу са законом.

Члан 59.
Родитељ или старатељ, односно лице 

које се стара о особи оштећеној церебралном 
парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије 
или оболелој од мишићне дистрофије и осталих 
тешких обољења, на основу мишљења надлежног 
здравственог органа, може на свој захтев да ради 
са непуним радним временом, али не краћим од 
половине пуног радног времена.

Запослени који ради са непуним радним 
временом у смислу става 1. овог члана има право 
на одговарајућу зараду, сразмерно времену 
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проведеном на раду, у складу са законом, општим 
актом и уговором о раду.

Члан 60.
Права на одсуство из овог Правилника 

има и један од усвојилаца, хранитељ, односно 
старатељ детета, ако је детету, с обзиром на степен 
психофизичке ометености, потребна посебна нега.

Члан 61.
Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, 

односно старатељ има право да одсуствује са рада 
док дете не наврши три године живота.

За време одсуствовања са рада из става 1. 
овог члана права и обавезе по основу рада мирују, 
ако за поједина права законом, општим актом и 
уговором о раду није друкчије одређено.

Заштита особа са инвалидитетом и 
запосленог са здравственим сметњама

Члан 62.
Запосленом – особи са инвалидитетом 

и запосленом послодавац је дужан да обезбеди 
обављање послова према радној способности, у 
складу са законом.

Члан 63.
Послодавац може да откаже уговор о раду 

запосленом који одбије да прихвати посао у смислу 
члана 101. Закона о раду.

Ако послодавац не може запосленом да 
обезбеди одговарајући посао у смислу члана 62. 
овог Правилника, запослени се сматра вишком у 
смислу члана 179. став 5. тачка 1) Закона о раду.

Обавештење о привременој спречености за рад

Члан 64.
Запослени је дужан да, најкасније у року од 

три дана од дана наступања привремене спречености 
за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, 
о томе достави послодавцу потврду лекара која 
садржи и време очекиване спречености за рад.

У случају теже болести, уместо запосленог, 
потврду послодавцу достављају чланови уже 
породице или друга лица са којима живи у 
породичном домаћинству.

Ако запослени живи сам, потврду је дужан 
да достави у року од три дана од дана престанка 
разлога због којих није могао да достави потврду.

Лекар је дужан да изда потврду из става 1. 
овог члана.

Ако послодавац посумња у оправданост 
разлога за одсуствовање са рада у смислу става 
1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном 
здравственом органу ради утврђивања здравствене 
способности запосленог, у складу са законом.

Зараде, накнаде зарада и друга примања

Члан 65.
Запослени има право на одговарајућу зараду 

у складу са законом, овим Правилником и Уговором 
о раду.

Запосленима се гарантује једнака зарада за 
исти рад или рад исте вредности који остварују код 
послодавца.

Под радом једнаке вредности подразумева 
се рад за који се захтева исти степен стручне 
спреме, односно образовања, знања и способности, 
у коме је остварен једнак радни допринос уз једнаку 
одговорност.

Зарада запосленог састоји се из :
1. зараде коју запослени оствари за 

обављени рад и време проведено на раду;
2. зараде по основу доприноса запосленог 

пословном успеху послодавца (награде, бонуси и 
сл.);

3. других примања.
Под зарадом у смислу става 1-3. овог члана 

сматра се зарада која садржи порез и доприносе 
који се плаћају из зараде.

Под зарадом у смислу става 1 овог члана 
сматрају се сва примања из радног односа, осим :

1. примање по основу учешћа запосленог 
у оствареној добити;

2. примања по основу коришћење и 
употребу средстава за рад запосленог и накнаду 
трошкова за њихову употребу;

3. за долазак и одлазак са рада, у висини 
цене превозне карте у јавном саобраћају, ако 
послодавац није обезбедио сопствени превоз;

4. за време проведено на службеном путу у 
земљи;

5. за време проведено на службеном путу у 
иностранству;

6. смештаја и исхране за рад и боравак на 
терену, ако послодавац није запосленом обезбедио 
смештај и исхрану без накнаде;

7. отпремнину при одласку у пензију, 
најмање у висини две просечне зараде;

8. накнаду трошкова погребних услуга у 
случају смрти члана уже породице, а члановима 
уже породице у случају смрти запосленог;
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9. накнаду штете због повреде на раду или 
професионалног обољења;

10.  јубиларну награду и солидарну помоћ;
11.  деци запосленог старости до 15 година 

живота да обезбеди поклон за Божић и Нову 
годину у вредности до неопорезивог износа који 
је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана;

12.  отпремнина по основу престанка радног 
односа према члану179 став 5. тачка 1. Закона о 
раду.

Члан 66.
Зарада за обављени рад и време проведено 

на раду састоји се из основне зараде, дела зараде за 
радни учинак и увећане зараде.

Основна зарада и зарада за учинак

Члан 67.
Основна зарада одређује се на основу 

услова, утврђених правилником, потребних за рад 
на пословима за које је запослени закључио уговор 
о раду и времена проведеног на раду.

Радни учинак одређује се на основу 
квалитета и обима обављеног посла, као и односа 
запосленог према радним обавезама.

Радни учинак се утврђује на основу 
критеријума и мерила :

1. остварење индивидуалних норми на 
основу норматива и стандарда рада,

2. оцене резултата рада запослених,
3. квалитет обављеног посла,
4. однос према радној и технолошкој 

дисциплини,
5. испољена иницијатива и савесност 

обављања посла,
6. додатка по основу рада под посебним 

условима рада.
Зараду по основу радног учинка утврђује 

Директор
Општим актом утврђују се елементи за 

обрачун и исплату основне зараде и зараде по 
основу радног учинка по критеријумима из става 3. 
овог члана.

Увећана зарада

Члан 68.
Запослени има право на увећану зараду у 

висини утврђеној општим актом и уговором о раду, 
и то:

1. за рад на дан празника који је нерадни 
дан – најмање 110% од основице;

2. за рад ноћу, ако такав рад није вреднован 
при утврђивању основне зараде – најмање 26% од 
основице;

3. за прековремени рад – најмање 26% од 
основице;

4. по основу времена проведеног на раду за 
сваку пуну годину рада остварену у радном односу 
код послодавца (у даљем тексту: минули рад) – 
најмање 0,4% од основице.

При обрачуну минулог рада рачуна се и 
време проведено у радном односу код послодавца 
претходника, као и код повезаних лица са 
послодавцем у складу са законом.

Ако су се истовремено стекли услови по 
више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 
проценат увећане зараде не може бити нижи од 
збира процената по сваком од основа увећања.

Општим актом и уговором о раду могу да 
се утврде и други случајеви у којима запослени има 
право на увећану зараду, као што је увећање зараде 
по основу рада у сменама.

Основицу за обрачун увећане зараде чини 
основна зарада утврђена у складу са законом, 
општим актом и уговором о раду.

Члан 69.
Приправник има право на зараду најмање 

у висини 80% основне зараде за послове за које је 
закључио уговор о раду, као и на накнаду трошкова 
и друга примања, у складу са општим актом и 
уговором о раду.

Члан 70.
Зарада се исплаћује у роковима утврђеним 

општим актом и уговором о раду, најмање једанпут 
месечно, а најкасније до краја текућег месеца за 
претходни месец.

Зарада се исплаћује само у новцу, ако 
законом није друкчије одређено.

Минимална зарада

Члан 71.
Запослени има право на минималну зараду 

за стандардни учинак и време проведено на раду.
Минимална зарада одређује се на основу 

минималне цене рада утврђене у складу са законом, 
времена проведеног на раду и пореза и доприноса 
који се плаћају из зараде.
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Општим актом, односно уговором о раду 
утврђују се разлози за доношење одлуке о увођењу 
минималне зараде.

По истеку рока од шест месеци од доношења 
одлуке о увођењу минималне зараде послодавац 
је дужан да обавести репрезентативни синдикат о 
разлозима за наставак исплате минималне зараде.

Послодавац је дужан да минималну зараду 
исплати запосленом у висини која се одређује на 
основу одлуке о минималној цени рада која важи за 
месец у којем се врши исплата.

Запослени који прима минималну зараду, 
има право на увећану зараду, на накнаду трошкова 
и друга примања која се сматрају зарадом у складу 
са законом.

Основица за обрачун увећане зараде из става 
6. овог члана је минимална зарада запосленог.

Накнада зараде

Члан 72.
Запослени има право на накнаду зараде у 

висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у 
складу са општим актом и уговором о раду, за време 
одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни 
дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне 
вежбе и одазивања на позив државног органа.

Послодавац има право на рефундирање 
исплаћене накнаде зараде из става 1. овог члана у 
случају одсуствовања запосленог са рада због војне 
вежбе или одазивања на позив државног органа, 
од органа на чији се позив запослени одазвао, ако 
законом није друкчије одређено.

Члан 73.
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана, и то:

1. најмање у висини 65% просечне зараде 
у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с тим да 
не може бити нижа од минималне зараде утврђене 
у складу са законом, ако је спреченост за рад 
проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако 
законом није друкчије одређено;

2. у висини 100% просечне зараде у 
претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост за рад, с тим да не може 
бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 
са законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
повредом на раду или професионалном болешћу, 
ако законом није друкчије одређено.

Члан 74.
Запослени има право на накнаду зараде 

најмање у висини 60% просечне зараде у 
претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања 
од минималне зараде утврђене у складу са законом, 
за време прекида рада, односно смањења обима рада 
до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 
45 радних дана у календарској години.

Изузетно, у случају прекида рада, односно 
смањења обима рада које захтева дуже одсуство, 
послодавац може, уз претходну сагласност 
министра, упутити запосленог на одсуство дуже од 
45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог 
члана.

Пре давања сагласности из става 2. 
овог члана, министар ће затражити мишљење 
репрезентативног синдиката гране или делатности 
основаног на нивоу Републике.

Члан 75.
Запослени има право на накнаду зараде у 

висини утврђеној општим актом и уговором о раду 
за време прекида рада до кога је дошло наредбом 
надлежног државног органа или надлежног органа 
послодавца због необезбеђивања безбедности и 
заштите живота и здравља на раду, која је услов 
даљег обављања рада без угрожавања живота и 
здравља запослених и других лица, и у другим 
случајевима, у складу са законом.

Општим актом и уговором о раду могу да 
се утврде и други случајеви у којима запослени има 
право на накнаду зараде.

Накнада трошкова

Члан 76.
Запослени има право на накнаду трошкова 

у складу са општим актом и уговором о раду, и то:
1. за долазак и одлазак са рада, у висини 

цене превозне карте у јавном саобраћају, ако 
послодавац није обезбедио сопствени превоз;

2. за време проведено на службеном путу у 
земљи;

3. за време проведено на службеном путу у 
иностранству;

4. смештаја и исхране за рад и боравак на 
терену, ако послодавац није запосленом обезбедио 
смештај и исхрану без накнаде;

5. за исхрану у току рада, ако послодавац 
ово право није обезбедио на други начин;

6. за регрес за коришћење годишњег 
одмора.
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Висина трошкова из става 1. тачка 5) овог 
члана мора бити изражена у новцу.

Промена места становања запосленог након 
закључења уговора о раду, не може да утиче на 
увећање трошкова превоза које је послодавац дужан 
да накнади запосленом у тренутку закључења 
уговора о раду, без сагласности послодавца.

Друга примања

Члан 77.
Послодавац је дужан да запосленом 

исплати:
1. отпремнину при одласку у пензију, 

најмање у висини две просечне зараде;
2. накнаду трошкова погребних услуга у 

случају смрти члана уже породице, а члановима 
уже породице у случају смрти запосленог;

3. накнаду штете због повреде на раду или 
професионалног обољења.

Послодавац може деци запосленог старости 
до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић 
и Нову годину у вредности до неопорезивог износа 
који је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана.

Под просечном зарадом из става 1. тачка 1) 
овог члана сматра се просечна зарада у Републици 
Србији према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за статистику.

Члановима уже породице, у смислу става 1. 
тачка 2) овог члана, сматрају се брачни друг и деца 
запосленог.

Послодавац може запосленима уплаћивати 
премију за добровољно додатно пензијско осигурање, 
колективно осигурање од последица незгода и 
колективно осигурање за случај тежих болести 
и хируршких интервенција, а у циљу спровођења 
квалитетне додатне социјалне заштите.

Члан 78.
Општим актом, односно уговором о раду 

може да се утврди право на:
1. јубиларну награду и солидарну помоћ;
2. друга примања.

Обрачун зараде и накнаде зараде

Члан 79.
Послодавац је дужан да запосленом 

приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде 
достави обрачун.

Послодавац је дужан да запосленом достави 
обрачун и за месец за који није извршио исплату 
зараде, односно накнаде зараде.

Уз обрачун из става 2. овог члана послодавац 
је дужан да запосленом достави и обавештење 
да исплата зараде, односно накнаде зараде, није 
извршена и разлоге због којих није извршена 
исплата.

Обрачун зараде, односно накнаде зараде, 
из става 2. овог члана послодавац је дужан да 
запосленом достави најдоцније до краја месеца за 
претходни месец.

Обрачун из става 1. овог члана на основу 
кога је исплаћена зарада, односно накнада зараде 
у целости може се доставити запосленом у 
електронској форми.

Обрачун зараде и накнаде зараде које је 
дужан да исплати послодавац у складу са законом 
представља извршну исправу.

Запослени коме је зарада и накнада зараде 
исплаћена у складу са обрачуном из ст. 1. и 2. овог 
члана, задржава право да пред надлежним судом 
оспорава законитост тог обрачуна.

Евиденција зараде и накнаде зараде

Члан 80.
Послодавац је дужан да води месечну 

евиденцију о заради и накнади зараде.
Евиденција садржи податке о заради, 

заради по одбитку пореза и доприноса из зараде и 
одбицима од зараде, за сваког запосленог.

Евиденцију потписује лице овлашћено за 
заступање или друго лице које оно овласти.

Заштита зараде и накнаде зараде

Члан 81.
Послодавац може новчано потраживање 

према запосленом наплатити обустављањем од 
његове зараде само на основу правноснажне одлуке 
суда, у случајевима утврђеним законом или уз 
пристанак запосленог.

На основу правноснажне одлуке суда и у 
случајевима утврђеним законом послодавац може 
запосленом да обустави од зараде највише до 
једне трећине зараде, односно накнаде зараде, ако 
законом није друкчије одређено.

Забрана конкуренције
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Члан 82.
Уговором о раду могу да се утврде послови 

које запослени не може да ради у своје име и за 
свој рачун, као и у име и за рачун другог правног 
или физичког лица, без сагласности послодавца код 
кога је у радном односу (у даљем тексту: забрана 
конкуренције).

Забрана конкуренције може да се утврди 
само ако постоје услови да запослени радом код 
послодавца стекне нова, посебно важна технолошка 
знања, широк круг пословних партнера или да 
дође до сазнања важних пословних информација и 
тајни.

Послодавац и запослени уговором о раду 
уговарају забрану конкуренције која се састоји у 
томе да запослени у току радног односа не може без 
сагласности послодавца да на територији Србије да 
ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за 
рачун другог правног или физичког лица.

Ако запослени прекрши забрану 
конкуренције, послодавац има право да од 
запосленог захтева накнаду штете.

Члан 83.
Уговором о раду послодавац и запослени 

могу да уговоре и услове забране конкуренције 
по престанку радног односа, у року који не може 
да буде дужи од две године по престанку радног 
односа.

Забрана конкуренције из става 1. овог члана 
може се уговорити ако се послодавац уговором о 
раду обавеже да ће запосленом исплатити новчану 
накнаду у уговореној висини.

Члан 84.
Запослени не сме користити за сопствене 

потребе или упознати трећа лица са пословним 
тајнама које као такве одреди послодавац а биле 
су запосленом као пословна тајна саопштене или 
поверене или је до тих информација запослени 
дошао на други начин.

Пословном тајном се сматрају и информације 
и подаци за које је очигледно да ће проузроковати 
штету послодавцу ако за њих сазнају неовлашћена 
лица. Запослени ће одговарати за одавање оваквих 
података ако је знао или је морао знати за такав 
значај који ти подаци имају за послодавца.

Ако запослени прекрши забрану одавања 
пословне тајне, послодавац има право од запосленог 
да захтева накнаду целокупне штете укључујући и 
измаклу добит.

Накнада штете

Члан 85.
Запослени је одговоран за штету коју је 

на раду или у вези с радом, намерно или крајњом 
непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са 
законом.

Ако штету проузрокује више запослених, 
сваки запослени је одговоран за део штете коју је 
проузроковао.

Ако се за запосленог из става 2. овог члана 
не може утврдити део штете коју је проузроковао, 
сматра се да су сви запослени подједнако одговорни 
и штету накнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало 
штету кривичним делом са умишљајем, за штету 
одговарају солидарно.

Постојање штете, њену висину, околности 
под којима је настала, ко је штету проузроковао и 
како се накнађује – утврђује послодавац, у складу 
са општим актом, односно уговором о раду.

Ако се накнада штете не оствари у складу 
са одредбама става 5. овог члана, о накнади штете 
одлучује надлежни суд.

Запослени који је на раду или у вези с радом 
намерно или крајњом непажњом проузроковао 
штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, 
дужан је да послодавцу накнади износ исплаћене 
штете.

Члан 86.
 Ако запослени претрпи повреду или штету 
на раду или у вези са радом, послодавац је дужан 
да му накнади штету, у складу са законом и општим 
актом.

Измена уговорених услова рада

Члан 87.
Послодавац може запосленом да понуди 

измену уговорених услова рада (у даљем тексту: 
анекс уговора):

1. ради премештаја на други одговарајући 
посао, због потреба процеса и организације рада;

2. ради премештаја у друго место рада код 
истог послодавца, у складу са законом;

3. ради упућивања на рад на одговарајући 
посао код другог послодавца, у складу са законом 
закона;

4. ако је запосленом који је вишак обезбедио 
остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5) 
Закона о раду;

5. ради промене елемената за утврђивање 
основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, 
увећане зараде и других примања запосленог који 
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су садржани у уговору о раду у складу са чланом 
33. став 1. тачка 11) Закона о раду;

6. у другим случајевима утврђеним 
законом, општим актом и уговором о раду.

Одговарајућим послом у смислу става 
1. тач. 1) и 3) овог члана сматра се посао за чије 
се обављање захтева иста врста и степен стручне 
спреме који су утврђени уговором о раду којим је 
заснован радни однос.

Члан 88.
Уз анекс уговора о раду (у даљем тексту: 

анекс уговора) послодавац је дужан да запосленом 
достави писмено обавештење које садржи: разлоге 
за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени 
треба да се изјасни који не може бити краћи од 
осам радних дана и правне последице које могу да 
настану непотписивањем анекса уговора.

Ако запослени потпише анекс уговора 
у остављеном року, задржава право да пред 
надлежним судом оспорава законитост тог анекса.

Запослени који одбије понуду анекса 
уговора у остављеном року, задржава право да у 
судском поступку поводом отказа уговора о раду у 
смислу члана 179. став 5. тачка 2) Закона о раду, 
оспорава законитост анекса уговора.

Сматра се да је запослени одбио понуду 
анекса уговора ако не потпише анекс уговора у року 
из става 1. овог члана.

Члан 89.
Ако је потребно да се одређени посао изврши 

без одлагања, запослени може бити привремено 
премештен на друге одговарајуће послове на 
основу решења, без понуде анекса уговора у смислу 
члана 172. Закона о раду, најдуже 45 радних дана у 
периоду од 12 месеци.

У случају премештаја из става 1. овог члана 
запослени задржава основну зараду утврђену за 
посао са кога се премешта ако је то повољније за 
запосленог.

Одредбе о премештају у смислу става 1. овог 
члана не примењују се и у случају закључивања 
анекса уговора на иницијативу запосленог.

Измена личних података о запосленом и 
података о послодавцу и других података којима се 
не мењају услови рада може да се констатује анексом 
уговора, на основу одговарајуће документације, без 
спровођења поступка за понуду анекса у смислу 
члана 172. Закона о раду.

Уговор о раду са анексима који су саставни 
део тог уговора могу да се замене пречишћеним 

текстом уговора о раду, који потписују послодавац 
и запослени.

Премештај у друго место рада

Члан 90.
Запослени може да буде премештен у друго 

место рада:
1. ако је делатност послодавца такве 

природе да се рад обавља у местима ван седишта 
послодавца, односно његовог организационог 
дела;

2. ако је удаљеност од места у коме 
запослени ради до места у које се премешта на 
рад мања од 50 км и ако је организован редован 
превоз који омогућава благовремени долазак на рад 
и повратак са рада и обезбеђена накнада трошкова 
превоза у висини цене превозне карте у јавном 
саобраћају.

Запослени може да буде премештен у друго 
место рада ван случајева из става 1. овог члана само 
уз свој пристанак.

Упућивање на рад код другог послодавца

Члан 91.
Запослени може да буде привремено упућен 

на рад код другог послодавца на одговарајући посао 
ако је привремено престала потреба за његовим 
радом, дат у закуп пословни простор или закључен 
уговор о пословној сарадњи, док трају разлози за 
његово упућивање, а најдуже годину дана.

Запослени може, уз своју сагласност, у 
случајевима из става 1. овог члана и у другим 
случајевима утврђеним општим актом или уговором 
о раду, да буде привремено упућен на рад код другог 
послодавца и дуже од годину дана, док трају разлози 
за његово упућивање.
 Запослени може да буде привремено упућен 
у смислу става 1. овог члана у друго место рада ако 
су испуњени законски услови.

Запослени са послодавцем код кога је 
упућен на рад закључује уговор о раду на одређено 
време.

По истеку рока на који је упућен на рад код 
другог послодавца запослени има право да се врати 
на рад код послодавца који га је упутио.

Престанак радног односа

Члан 92.
Радни однос престаје:
1. истеком рока за који је заснован;
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2. кад запослени наврши 65 година живота 
и најмање 15 година стажа осигурања, ако се 
послодавац и запослени друкчије не споразумеју;

3. споразумом између запосленог и 
послодавца;

4. отказом уговора о раду од стране 
послодавца или запосленог;

5. на захтев родитеља или старатеља 
запосленог млађег од 18 година живота;

6. смрћу запосленог;
7. у другим случајевима утврђеним 

законом.

Члан 93.
Запосленом престаје радни однос независно 

од његове воље и воље послодавца:
1. ако је на начин прописан законом утврђено 

да је код запосленог дошло до губитка радне 
способности – даном достављања правноснажног 
решења о утврђивању губитка радне способности;

2. ако му је, по одредбама закона, односно 
правноснажној одлуци суда или другог органа, 
забрањено да обавља одређене послове, а не може 
да му се обезбеди обављање других послова – даном 
достављања правноснажне одлуке;

3. ако због издржавања казне затвора мора 
да буде одсутан са рада у трајању дужем од шест 
месеци – даном ступања на издржавање казне;

4. ако му је изречена мера безбедности, 
васпитна или заштитна мера у трајању дужем од 
шест месеци и због тога мора да буде одсутан са 
рада – даном почетка примењивања те мере;

5. у случају престанка рада послодавца, у 
складу са законом.

Споразумни престанак радног односа

Члан 94.
Радни однос може да престане на основу 

писменог споразума послодавца и запосленог.
Послодавац је дужан да запосленог писаним 

путем обавести о последицама до којих долази у 
остваривању права за случај незапослености.

Отказ од стране запосленог

Члан 95.
Запослени има право да послодавцу откаже 

уговор о раду.
Отказ уговора о раду запослени доставља 

послодавцу у писменом облику, у отказном року који 
износи најмање 15 дана пре дана који је запослени 
навео као дан престанка радног односа.

Општим актом или уговором о раду може 
да се утврди дужи отказни рок али не дужи од 30 
дана.

Отказ од стране послодавца

Члан 96.
Послодавац може запосленом да откаже 

уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог 
који се односи на радну способност запосленог и 
његово понашање и то:

1. ако не остварује резултате рада или нема 
потребна знања и способности за обављање послова 
на којима ради;

2. ако је правноснажно осуђен за кривично 
дело на раду или у вези са радом;

3. ако се не врати на рад код послодавца 
у року од 15 дана од дана истека рока мировања 
радног односа који је предвиђен законом, односно 
неплаћеног одсуства.

Послодавац може да откаже уговор о раду 
запосленом који својом кривицом учини повреду 
радне обавезе, и то:

1. ако несавесно или немарно извршава 
радне обавезе;

2. ако злоупотреби положај или прекорачи 
овлашћења;

3. ако нецелисходно и неодговорно користи 
средства рада;

4. ако не користи или ненаменски користи 
обезбеђена средства или опрему за личну заштиту 
на раду;

5. ако учини другу повреду радне обавезе 
утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Послодавац може да откаже уговор о раду 
запосленом који не поштује радну дисциплину, и 
то:

1. ако неоправдано одбије да обавља 
послове и извршава налоге послодавца у складу са 
законом;

2. ако не достави потврду о привременој 
спречености за рад у складу са законом;

3. ако злоупотреби право на одсуство због 
привремене спречености за рад;

4. због доласка на рад под дејством алкохола 
или других опојних средстава, односно употребе 
алкохола или других опојних средстава у току 
радног времена, које има или може да има утицај на 
обављање посла;

5. ако његово понашање представља 
радњу извршења кривичног дела учињеног на 
раду и у вези са радом, независно од тога да ли је 
против запосленог покренут кривични поступак за 
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кривично дело;
6. ако је дао нетачне податке који су били 

одлучујући за заснивање радног односа;
7. ако запослени који ради на пословима са 

повећаним ризиком, на којима је као посебан услов 
за рад утврђена посебна здравствена способност, 
одбије да буде подвргнут оцени здравствене 
способности;

8. ако не поштује радну дисциплину 
прописану актом послодавца, односно ако је његово 
понашање такво да не може да настави рад код 
послодавца.

Послодавац може запосленог да упути на 
одговарајућу анализу у овлашћену здравствену 
установу коју одреди послодавац, о свом трошку, 
ради утврђивања околности из става 3. тач. 3) и 
4) овог члана или да утврди постојање наведених 
околности на други начин у складу са општим 
актом. Одбијање запосленог да се одазове на 
позив послодавца да изврши анализу сматра се 
непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. 
овог члана.

Запосленом може да престане радни однос 
ако за то постоји оправдан разлог који се односи на 
потребе послодавца и то:

1. ако услед технолошких, економских 
или организационих промена престане потреба за 
обављањем одређеног посла или дође до смањења 
обима посла;

2. ако одбије закључење анекса уговора у 
смислу члана 171. став 1. тач. 1-5) Закона о раду.

Мере за непоштовање радне дисциплине, 
односно повреду радних обавеза

Члан 97.
Послодавац може запосленом за повреду 

радне обавезе или непоштовање радне дисциплине 
у смислу члана 179. ст. 2. и 3. Закона о раду да, ако 
сматра да постоје олакшавајуће околности или да 
повреда радне обавезе, односно непоштовање радне 
дисциплине, није такве природе да запосленом 
треба да престане радни однос, уместо отказа 
уговора о раду, изрекне једну од следећих мера:

1. привремено удаљење са рада без накнаде 
зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;

2. новчану казну у висини до 20% основне 
зараде запосленог за месец у коме је новчана казна 
изречена, у трајању до три месеца, која се извршава 
обуставом од зараде, на основу решења послодавца 
о изреченој мери;

3. опомену са најавом отказа у којој се 
наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор 

о раду без поновног упозорења, ако у наредном року 
од шест месеци учини исту повреду радне обавезе 
или непоштовање радне дисциплине.

Поступак пре престанка радног односа или 
изрицања друге мере

Члан 98.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о 

раду у случају из члана 179. ст. 2. и 3. Закона о раду, 
запосленог писаним путем упозори на постојање 
разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од 
најмање осам дана од дана достављања упозорења 
да се изјасни на наводе из упозорења.

У упозорењу из става 1. овог члана 
послодавац је дужан да наведе основ за давање 
отказа, чињенице и доказе који указују на то да су 
се стекли услови за отказ и рок за давање одговора 
на упозорење.

Члан 99.
Послодавац може запосленом из члана 179. 

став 1. тачка 1) Закона о раду да откаже уговор о раду 
или изрекне неку од законских, ако му је претходно 
дао писано обавештење у вези са недостацима у 
његовом раду, упутствима и примереним роком за 
побољшање рада, а запослени не побољша рад у 
остављеном року.

Члан 100.
Запослени уз изјашњење може да приложи 

мишљење синдиката чији је члан, у законском 
року.

Послодавац је дужан да размотри приложено 
мишљење синдиката.

Члан 101.
Ако откаже уговор о раду запосленом у 

случају из члана 179. став 5. тачка 1) Закона о раду, 
послодавац не може на истим пословима да запосли 
друго лице у року од три месеца од дана престанка 
радног односа, осим у случају који је предвиђен 
чланом 102. Закона о раду.

Ако пре истека рока из става 1. овог члана 
настане потреба за обављањем истих послова, 
предност за закључивање уговора о раду има 
запослени коме је престао радни однос.

Члан 102.
Оправданим разлогом за отказ уговора о 

раду, у смислу члана 179. Закона о раду, не сматра 
се:
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1. привремена спреченост за рад услед 
болести, несреће на раду или професионалног 
обољења;

2. коришћење породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 
ради посебне неге детета;

3. одслужење или дослужење војног рока;
4. чланство у политичкој организацији, 

синдикату, пол, језик, национална припадност, 
социјално порекло, вероисповест, политичко или 
друго уверење или неко друго лично својство 
запосленог;

5. деловање у својству представника 
запослених, у складу са законом;

6. обраћање запосленог синдикату или 
органима надлежним за заштиту права из радног 
односа у складу са законом, општим актом и 
уговором о раду.

Поступак у случају отказа

Члан 103.
Отказ уговора о раду из члана 179. став 1. 

тачка 1) и ст. 2. и 3. Закона о раду послодавац може 
дати запосленом у року од шест месеци од дана 
сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, 
односно у року од годину дана од дана наступања 
чињеница које су основ за давање отказа.

Отказ уговора о раду из члана 179. став 
1. тачка 2) Закона о раду послодавац може дати 
запосленом најкасније до истека рока застарелости 
за кривично дело утврђено законом.

Достављање акта о отказу уговора о раду

Члан 104.
Уговор о раду отказује се решењем, у 

писаном облику, и обавезно садржи образложење и 
поуку о правном леку.

Решење мора да се достави запосленом 
лично, у просторијама послодавца, односно на 
адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Ако послодавац запосленом није могао 
да достави решење у смислу става 2. овог члана, 
дужан је да о томе сачини писмену белешку.

У случају из става 3. овог члана решење 
се објављује на огласној табли послодавца и по 
истеку осам дана од дана објављивања сматра се 
достављеним.

Запосленом престаје радни однос даном 
достављања решења осим ако законом или решењем 
није одређен други рок.

Запослени је дужан да наредног дана од 
дана пријема решења у писаном облику обавести 
послодавца ако жели да спор решава пред арбитром 
у складу са законом.

Обавеза исплате зараде и накнаде зараде

Члан 105.
Послодавац је дужан да запосленом, у 

случају престанка радног односа, исплати све 
неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга 
примања која је запослени остварио до дана 
престанка радног односа у складу са општим актом 
и уговором о раду.

Исплату обавеза из става 1. овог члана, 
послодавац је дужан да изврши најкасније у року 
од 30 дана од дана престанка радног односа.

Посебна заштита од отказа уговора о раду

Члан 106.
За време трудноће, породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 
рада ради посебне неге детета послодавац не може 
запосленом да откаже уговор о раду.

Запосленом из става 1. овог члана рок за 
који је уговором засновао радни однос на одређено 
време продужава се до истека коришћења права на 
одсуство.

Решење о отказу уговора о раду ништаво је 
ако је на дан доношења решења о отказу уговора о 
раду послодавцу било познато постојање околности 
из става 1. овог члана или ако запослени у року од 
30 дана од дана престанка радног односа обавести 
послодавца о постојању околности из става 1. 
овог члана и о томе достави одговарајућу потврду 
овлашћеног лекара или другог надлежног органа.

Члан 107.
Послодавац не може да откаже уговор о 

раду, нити на други начин да стави у неповољан 
положај запосленог због његовог статуса или 
активности у својству представника запослених, 
чланства у синдикату или учешћа у синдикалним 
активностима.

Терет доказивања да отказ уговора о раду 
или стављање у неповољан положај запосленог 
није последица статуса или активности из става 1. 
овог члана је на послодавцу.

Отказни рок и новчана накнада
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Члан 108.
Запослени коме је уговор о раду отказан 

зато што не остварује потребне резултате рада, 
односно нема потребна знања и способности у 
смислу члана 179. став 1. тачка 1) Закона о раду, 
има право на отказни рок који се утврђује општим 
актом или уговором о раду, у зависности од стажа 
осигурања, а који не може бити краћи од осам нити 
дужи од 30 дана.

Отказни рок почиње да тече наредног дана 
од дана достављања решења о отказу уговора о 
раду.

Запослени може, у споразуму са надлежним 
органом, да престане са радом и пре истека отказног 
рока, с тим што му се за то време обезбеђује 
накнада зараде у висини утврђеној општим актом 
и уговором о раду.

Члан 109.
Запослени коме је радни однос престао има 

право да од послодавца захтева потврду која садржи 
датум заснивања и престанка радног односа и врсту, 
односно опис послова на којима је радио.

На захтев запосленог послодавац може 
дати и оцену његовог понашања и резултата рада 
у потврди из става 1. овог члана или у посебној 
потврди.

Правне последице незаконитог престанка 
радног односа

Члан 110.
Ако суд у току поступка утврди да је 

запосленом престао радни однос без правног 
основа, на захтев запосленог, одлучиће да се 
запослени врати на рад, да му се исплати накнада 
штете и уплате припадајући доприноси за обавезно 
социјално осигурање за период у коме запослени 
није радио.

Накнада штете из става 1. овог члана 
утврђује се у висини изгубљене зараде која у себи 
садржи припадајући порез и доприносе у складу 
са законом, у коју не улази накнада за исхрану у 
току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, 
бонуси, награде и друга примања по основу 
доприноса пословном успеху послодавца.

Накнада штете из става 1. овог члана 
исплаћује се запосленом у висини изгубљене 
зараде, која је умањена за износ пореза и доприноса 
који се обрачунавају по основу зараде у складу са 
законом.

Порез и допринос за обавезно социјално 
осигурање за период у коме запослени није радио 

обрачунава се и плаћа на утврђени месечни износ 
изгубљене зараде из става 2. овог члана.

Ако суд у току поступка утврди да је 
запосленом престао радни однос без правног 
основа, а запослени не захтева да се врати на рад, 
суд ће, на захтев запосленог, обавезати послодавца 
да запосленом исплати накнаду штете у износу 
од највише 18 зарада запосленог, у зависности 
од времена проведеног у радном односу код 
послодавца, година живота запосленог и броја 
издржаваних чланова породице.

Ако суд у току поступка утврди да је 
запосленом престао радни однос без правног основа, 
али у току поступка послодавац докаже да постоје 
околности које оправдано указују да наставак радног 
односа, уз уважавање свих околности и интереса 
обе стране у спору, није могућ, суд ће одбити захтев 
запосленог да се врати на рад и досудиће му накнаду 
штете у двоструком износу од износа утврђеног у 
складу са ставом 5. овог члана.

Ако суд у току поступка утврди да је 
постојао основ за престанак радног односа, али да 
је послодавац поступио супротно одредбама закона 
којима је прописан поступак за престанак радног 
односа, суд ће одбити захтев запосленог за враћање 
на рад, а на име накнаде штете досудиће запосленом 
износ до шест зарада запосленог.

Под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана сматра 
се зарада коју је запослени остварио у месецу који 
претходи месецу у коме му је престао радни однос.

Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана умањује 
се за износ прихода које је запослени остварио по 
основу рада, по престанку радног односа.

Радна дисциплина

Члан 111.
Запослени је дужан да послове на које је 

распоређен извршава уредно, савесно, благовремено 
и квалитетно и да поштује овим Правилником 
прописану дисциплину, и то :

1. да чува имовину послодавца и да са њом 
поступа са пажњом доброг домаћина ;

2. да посао на који је распоређен обавља 
на месту и у време које је утврђено општим актом 
послодавца;

3. да послове врши у складу са правилима 
струке;

4. да чува пословну тајну;
5. да рационално користи радно време и 

средства за рад;
6. да извршава одлуке и налоге органа 

послодавца и непосредног руководиоца
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7. да негује колегијалне односе са другим 
запосленима;

8. да се придржава заштите на раду и 
противпожарних мера.

Ступање на снагу

Члан 112.
Овај Правилник ступа на снагу по претходно 

добијеној сагласности оснивача, даном објављивања 
у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 113.
Ако на дан ступања на снагу овог 

Правилника није коначно одлучено о правима, 
обавезама и одговорности запослених, на њих се 
примењују одредбе овог Правилника, ако је то за 
запослене повољније.

Члан 114.
Измене и допуне овог Правилника врше се 

на начин и по поступку по коме је донет.

За послодавца
в.д. директор

ЈКП Комуналац Жабари
 Александар Аранђеловић, дипл. економиста, с.р.

11

На основу члана  3.  став 7. Закона о раду  
( „ Службени гласник РС “, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014) и члана 13. Статута 
општине Жабари („Службени гласник општине 
Жабари“, бр. 7/08, 3/2013 и 4/2014), на предлог 
Општинског већа општине Жабари, Скупштина 
општине Жабари, на седници одржаној дана 
17.12.2014. године, донела  је 

ЗАКЉУЧАК
o давању претходне  сагласности на  Правилник 

о раду Јавног комуналног предузећа  
Комуналац Жабари 

I
Даје се претходна сагласност на Правилник 

о раду Јавног комуналног предузећа  Комуналац 
Жабари. 

II
Овај  закључак  објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“.

Број: 020-85/14-01
Дана: 17.12.2014. године

Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.

12                                                                           

OПШТИНА ЖАБАРИ
Одељење за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности

                  
                                
                               

АКЦИОНИ ПЛАН 
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Жабари,  
децембар 2014. године

 На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 
и број 83/2014-др.закон) и члана 23. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 
број 7/2008, број 3/2013 и број 4/2014) Општинско 
веће општине Жабари, на седници одржаној дана 
12.12.2014. године, донело је: 

З А К Љ У Ч А К

I
 ПРИХВАТА се Акциони план Стратегије 
одрживог развоја општине Жабари за 2015. годину.
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II
Саставни део овог Закључка је Акциони 

план Стратегије одрживог развоја општине Жабари 
за 2015. годину.

III
Овај Закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“.

Број: 30-3 /14-01
У Жабарима, 12.12.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миодраг Филиповић, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 

ПРЕДЛОГ 
ПРОЈЕКТА

Процена предлога пројекта 
(1-3)  

година

ПРОЦЕ-
ЊЕН 

ИЗНОС

ИЗВОРИ 
ФИНАН-
СИРАЊА

ПРАЋЕЊЕ 
НАПРЕТКА

Реално    
1-3

Брзо 
оствар. 
1-3

Брзо 
вид-
љивo   
1-3

∑         
(3-9) ОДГОВОРНА 

ИНСТИ-
ТУЦИЈА 20

15
.

20
16

.

+ 
2 г

од
.

1. Приоритет: Конкурентнија пољопривреда и предузетништво

1.1. Мера: Подстицај за удруживање пољопривредника
1.1.1. Пројекат: Смањење 

ризика од штета од 
елемнтарних непогода

3 3 2 8 ФП И И  100,000 ЛС ОВ

1.1.2. Пројекат:  Подизање 
свести о предностима 
удруживања

3 3 2 8 ППОП И   500,000 ЛС, Буџет РС 
(МПЗЖС...)

Савет за пољо-
привреду

1.1.3. Пројекат: Подршка 
повећању производње 
из области органске 
пољопривреде

3 1 2 6 ППОП ПА И И 2.000.000 ЛС, Буџет РС 
(МПЗЖС..)

Савет за пољо-
привреду

1.1.4. Пројекат: Израда 
локалне стратегије 
руралног развоја

3 2 2 7 ОУ ПА   2,000,000 ЛС, донатори, 
Буџет РС ОВ

1.1.5. Пројекат: Израда 
постројења за биогас 3 2 2 7 Дирекција за 

изградњу ПА И  3,000,000
Донатори, 
Иностране 

инвестиције
ППОИ

1.2. Мера: Програми подршке и олакшица за прерађивачка МСП и нове допунске делатности на селу

1.2.1. Пројекат: Откуп 
земљишта за 
Агробизнис зону

2 2 2 6 ЛС ПА И  2,000,000 ЛС ОВ

1.2.2. Пројекат: 
Инфрастуктурно 
опремање Агробизнис 
зоне

1 1 2 4 Дирекција за 
изградњу ПА ПА  50,000,000 ЛС, Буџет РС 

(МПЗЖС,...) ОВ

1.2.3. Пројекат: Главни 
пројекат изградње 
саобраћајнице на 
повезивању радне зоне 
Жабари-Симићево

2 2 2 6 Дирекција за 
изградњу  ПА  1,500,000 БУЏЕТ РС ППОИ

1.2.4. Пројекат:Главни 
пројекат Индустриске 
зоне у Жабарима

2 2 2 6 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 БУЏЕТ РС ППОИ
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1.2.5. Пројекат: Развој 
сеоског туризма 3 3 3 9 ТО ПА И И 15.000.000 Буџет РС 

(МПЗЖС..), ЛС ОВ

1.2.6. Пројекат: Изградња 
силоса за житарице 3 3 3 9 ЗЗ Симићево ПА И  13,000,000 МПЗЖС, 

Инвеститори ОВ

1.2.7. Пројекат: Израда 
студије наводњавања 
Жабарске касете

3 2 1 6 ФП ПА И  300,000
Буџет 

републике 
(МПЗЖС...), ЛС

ОВ

1.2.8. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације за 
систем наводњавања 
Жабарске касете

3 2 1 6 ФП ПА И  2,000,000 Буџет РС 
(МПЗЖС..), ЛС ОВ

1.2.9. Пројекат: Изградња 
система за 
наводњавање Жабарске 
касете

2 2 2 6 ФП ПА И И 20,000,000 Буџет РС 
(МПЗЖС..), ЛС ОВ

1.2.10. Пројекат: Изградња 
ветрозаштитних 
појасева

1 1 3 5 Дирекција за 
изградњу ПА И И 130,000,000 Буџет РС ОВ

1.2.11. Пројекат: Соларни 
панели 1 1 3 5 Дирекција за 

изградњу ПА И   Инвеститори ОВ

2. Приоритет: ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
2.1. Мера: Проширење канализационе мреже
2.1.1 Пројекат: Припрема 

пројкетне 
документације 
за постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода од 1 - 4

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу ПА   4,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.2. Пројекат: Изградња 
1. постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода

2 1 3 6 Дирекција за 
изградњу ПА   3.500.00 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.3 Пројекат: Изградња 
2. постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода

2 1 3 6 Дирекција за 
изградњу  ПА  3.500.00 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.4 Пројекат: Изградња 
3. постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода

2 1 3 6 Дирекција за 
изградњу   ПА 3,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.5 Пројекат: Изградња 
4. постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода

2 1 3 6 Дирекција за 
изградњу   ПА 3,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.6 Пројекат: Израда 
пројкетне 
документације 
за проширење 
канализационе мреже  
у 1. реону

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу ПА И  2,500,000 Дирекција и 

Буџет РС ППОИ

2.1.7 Пројекат: Израда 
пројкетне 
документације 
за проширење 
канализационе мреже  
у 2. реону

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА И 2,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ
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2.1.8 Пројекат: Израда 
пројкетне 
документације 
за проширење 
канализационе мреже  
у 3. реону

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА И 2,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.9 Пројекат: Израда 
пројкетне 
документације 
за проширење 
канализационе мреже  
у 4. реону

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 2,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.10 Пројекат: Проширење 
канализационе мреже у 
1. реону

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу ПА   6,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.11 Пројекат: Проширење 
канализационе мреже у 
2. реону

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу  ПА  6,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.12 Пројекат: Проширење 
канализационе мреже у 
3. реону

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу   ПА 6,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.13 Пројекат: Проширење 
канализационе мреже у 
4. реону

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу   ПА 6,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.14 Пројекат: Завршетак 
канализационе мреже у 
насељу Жабари

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 90,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

2.1.15. Пројекат: 
Реконструкција 
фекалног колектора 
у ул.9. септембара, 
Смедеревска и делу 
ул. Кнеза Милоша у 
Жабарима

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 8,524,929 Дирекција, 

Буџет РС ОВ

2.1.16. Пројекат: Пројектна 
документација за 
регулацију бујичних 
потока

2 2 2 6  ЛС, Дирекција 
за изградњу, ПА И И 5,000,000

ЛС, Дирекција 
за изградњу, 

буџет РС
ППОИ

2.1.17. Пројекат: Извођење 
радова на регулацији 
бујичних потока 

2 2 2 6 ЛС, Дирекција 
за изградњу И    

ЛС, Дирекција 
за изградњу, 

Буџет РС
ППОИ, ОВ

2.2. Мера: Организовано прикупљање и управљање чврстим отпадом

2.2.1 Пројекат: Припрема 
плана и стратегије 
за повећање броја 
комуналних услуга

3 3 3 9 ЛС ПА   1,000,000 ЛС, Дирекција  
за изградњу ППОИ

2.2.2. Пројекат: Санација 
и рекултивација 
сметлишта

1 1 2 4 ЛС И   53,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

2.2.3. Пројекат: Регионални 
план управљања 
отпадом

3 3 3 9 ЛС И   2,000,000 МПЗЖС ОВ

2.3. Мера: Израда детаљних планова регулације

2.3.1 Пројекат: Израда 
урбанистичке 
документације 

3 3 3 9 ОУ, Дирекција 
за изградњу

ПА, 
И   5,000,000 ЛС, донатори, 

Буџет РС ОВ
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2.3.2 Пројекат: Израда 
ЛЕАП-а 3 2 2 7 ОУ ПА   5,000,000 ЛС, донатори, 

Буџет РС ОВ

2.3.3. Пројекат: ГИС 3 2 2 7 ОУ И   1,500,000 ЛС, донатори, 
Буџет РС ОВ

3. Приоритет: Улагаље у комуналну инфраструктуру

3.1. Мера:Изградња и реконструкција локалних путних праваца

3.1.1. Пројекат: Припрема 
пројектне 
документације 
за изградњу и 
реконструкцију 
локалних путних 
праваца (Породин-
Витежево, Кочетин-
Сибница, Полатна-
Мирјево, Мирјево-
Кочетин)

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу

ПА 
И

ПА 
И

ПА 
И 4,500,000 Дирекција, ЛС, 

Буџет РС ППОИ

3.1.2. Пројекат: 
Реконструкција 
локалног пута 
Породин-Витежево Л 
- 900м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И И 5,500,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.3. Пројекат: Изградња 
локалног пута Кочетин 
- Сибница

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА И 21,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.4. Пројекат: Изградња 
локалног пута Полатна 
- Мирјево

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА И 21,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.5. Пројекат: Изградња 
локалног пута 
Мирјево-Кочетин

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 21,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.6. Пројекат: Изградња 
међуопштинског пута 
Тићевац - Врбница

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 12,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.7. Пројекат: Изградња 
локалног пута Кочетин 
-Орљево

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И  3,100,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.8. Пројекат: 
Реконструкција 
локалног пута у 
Тићевцу

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И И 6,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.9. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Александровцу

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.10. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Симићеву

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.11. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Породину

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.12. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Ореовици

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.13. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Влашком Долу

3 2 3 9 Дирекција за 
изградњу, ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ
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3.1.14. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Витежеву

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  20,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.15. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Брзоходу

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.16. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Кочетину

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.17. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Мирјеву

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.18. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Свињареву

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу, ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.19. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Сибници

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.20. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Четережу

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.21. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Жабарима

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу,ЛС ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.22. Пројекат: Изградња 
локалног пута у 
Полатни

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу ПА И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.23. Пројекат: 
Реконструкција 
локалног пута 
Четереже-Сибница Л-
2100М

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И И 21,420,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.24. Пројекат: Изградња 
локалног пута 
Брзоходе-Витежево

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И  10,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.25. Пројекат: Изградња 
улице Александра 
Мишића и Симе 
Симића у Жабарима

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И  5,000,000 Дирекција, 

Буџет РС ППОИ

3.1.26. Реконструкција 
локалног пута у 
Брзоходу ул. Светог 
Саве Л=319м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 2,000,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.27. Реконструкција 
локалног пута у 
Ореовици  Л=1070м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И И 6.700.00 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.28. Реконструкција улице 
у Александровцу  
Л=300м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 1,900,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.29. Реконстукција 
локалног пута у 
Симићеву

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И  3,580,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.30. Реконстукција  пута у 
Полатни Л=1400м 3 2 3 8 Дирекција за 

изградњу   И 8,600,000 Буџет РС, 
Дирекција ППОИ

3.1.31. Реконстукција улице 
у Четережу Ваљарска 
мала  Л=300м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 1,900,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ
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3.1.32. Реконстукција улице 
Христивоја Илића у 
Породину Л=593м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 4,800,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.33. Реконстукција улице 
7. јули у Породину 
Л=350м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 2,900,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.34. Реконстукција улице 
8.октобар у Породину 
Л=200м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 1,300,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.35. Реконстукција улице 
Богицка у Брзоходу 
Л=300м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 1,900,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.36. Реконстукција 
локалног пута у 
Витежеву (пут за 
Дубницу) Л=1600м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И И 9,700,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.37. Реконстукција 
локалног пута у 
Витежеву од Дома 
културе Л=608м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И   3,700,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.38. Пројекат: 
Реконструкција 
локалног пута у 
Кочетину, Бучина 
Л=500м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И   3,100,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.39. Пројекат: 
Реконструкција 
(поплочавање) 
тротоара у Жабарима

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И И 20,739,906 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.40. Пројекат: Уређење 
терена зелене пијаце у 
Жабарима

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И   6,440,594 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.41. Пројекат: Изградња 
улица у општини 
Жабари

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 20,000,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.42. Пројекат: Извођење 
радова на летњем 
одржавању локалних 
путева и улица на 
територији општине 
Жабари

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 14,000,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.43. Пројекат: Уређење 
пољских путева на 
територији општине 
Жабари

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 4,560,000 Буџет РС, 

Дирекција, ЛС ППОИ

3.1.44. Пројекат: 
Реконстукција улице у 
Жабарима Л=1230м

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   И 9,000,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.1.45. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације 
за израду и 
реконструкцију 
саобраћајне 
инфраструктуре

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И И 800,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ
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3.1.46. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације 
за изградњу 
канализационе мреже

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И И 1,000,000 Буџет РС, 

Дирекција ППОИ

3.2. Мера: Осавремењавање дигиталних тел.центара и увођење мреже АДСЛ

3.2.1. Пројекат: Увођење 
АДСЛ мреже у 
Кочетину

3 2 3 8 Телеком И    Телеком Телеком

3.2.2. Пројекат: Увођење 
АДСЛ мреже у 
Витежеву

3 2 3 8 Телеком И    Телеком Телеком

3.2.3. Пројекат: Увођење 
АДСЛ мреже у 
Мирјеву

3 2 3 8 Телеком И    Телеком Телеком

3.2.4. Пројекат: Увођење 
АДСЛ мреже у 
Тићевцу

3 2 3 8 Телеком И    Телеком Телеком

3.2.5. Пројекат: Увођење 
АДСЛ мреже у 
Свињареву

3 2 3 8 Телеком И    Телеком Телеком

3.3. Мера: Обезбеђивање потребне количине исправне воде

3.3.1. Пројекат:Главни 
пројекат мини 
постројења за 
водоснабдевање 
са могућношћу 
прикључења на 
регионални сисем 
водоснабдеваса 
“Морава” В.Плана

3 2 3 8

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

ПА И И 9,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.2. Пројекат: Извођење 
радова на проширењу 
и реконструкцији 
водоводне мреже

3 2 3 8

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

И И И 100,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.3. Пројекат: Извођење 
водовода за МЗ Точка у 
насељу Влашки До 1 1 1 3

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

  ПА 46,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.4. Пројекат: 
Реконструкција 
изворишта и 
резервоара у Влашком 
Долу

3 2 3 8

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

  И 14,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.5. Пројекат: 
Реконструкција 
изворишта у Породину 2 2 3 7

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

 ПА  3,857,439 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.6. Пројекат: 
Реконструкција 
изворишта у Ореовици 2 2 3 7

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

 И  11,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.7. Пројекат: Изградња 
водовода Жабари-
Четереже 1 1 1 3

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

  ПА 38,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ
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3.3.8. Пројекат: 
Реконструкција 
водоводне мреже у 
Александровцу

3 3 3 9

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

И И  10,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.9. Пројекат: Израда 
Главног пројекта 
водоснабдевања 
насеља (Влашки 
До,Александровац, 
Симићево, Ореовица, 
Породин, Витежево)

3 3 3 9

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

ПА И И 1,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.10. Пројекат: Израда 
постројења за 
пречишћавање воде и 
отклањање амонијака 
са изворишта у 
Александровцу и 
нитрата са изворишта 
у Жабарима 

3 3 3 9

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

И   2,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.11. Пројекат: Изградња 
изворишта у Жабарима 3 3 3 9

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

И И  8,000,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.12. Пројекат: Изградња 
експлоатационог 
бунара у 
Александровцу

3 3 3 9

Дирекција за 
изградњу,Јавно 

комунално 
предузеће

И   3,500,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.3.13. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације 
за изградњу и 
реконструкцију и 
доградњу водних 
објеката

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу И И И 900,000 ЛС, Буџет РС ППОИ

3.4. Мера: Реконструкција НН мреже, трафо станица и јавне расвете

3.4.1 Пројекат: 
Rеконструкцији НН 
мреже (инвестиционо 
одржавање) у 
Александровцу ул. 
Берковача

3 3 3 9 ЕПО И   1,000,000 ЕПО 
Дирекција 

за изградњу 
и ОВ

3.4.2. Пројекат: 
Реконструкција НН 
мреже у Мирјеву у 
улици поред школе

3 2 3 8 ЕПО И   1,600,000 ЕПО, МЗ 
Мирјево, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.3. Пројекат: 
Реконструкција ниско 
напонске мреже у 
Ореовици у улици 
Краља Петра

3 3 3 9 ЕПО И   1,600,000 ЕПО, МЗ 
Ореовица, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.4. Пројекат: 
Реконструкција НН 
мреже(инвестиционо 
одржавање) у Влашком  
Долу

3 2 3 8 ЕПО И   3,000,000 ЕПО, МЗ 
Влашки До, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
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3.4.5. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације за НН 
мрежу у  Тићевцу ТС 
Кула - школа

3 2 3 8 ЕПО  И  1,500,000 ЕПО, МЗ 
Тићевац, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.6. Пројекат: Извођење 
радова на НН мрежи 
у Тићевцу ТЦ кула-
школа

3 2 3 8 ЕПО  И  1,500,000 ЕПО, МЗ 
Тићевац, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.7. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације за 
реконструкцију НН 
мреже у Брзоходу

3 2 3 8 ЕВП ПА   200,000 ЕПО, МЗ 
Брзоходе, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.8. Пројекат: Извођење 
радова на НН мрежи у 
Брзоходу 

3 2 3 8 ЕВП ПА   1,500,000 ЕПО, МЗ 
Брзоходе, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.9. Пројекат: Извођење 

радова на НН мрежи у 
Кочетину

3 2 3 8 ЕВП И   1,062,673 ЕПО, МЗ 
Породин, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.10. Пројекат: Израда 

пројектне 
документације за 
реконструкцију НН 
мреже ТС у Витежеву

3 2 3 8 ЕСВ ПА   250,000 ЕСВ, МЗ 
Витежево, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ

3.4.11. Пројекат: Извођење 
радова на НН мрежи 
ТС у Витежеву

3 2 3 8 ЕСВ И   2,000,000 ЕСВ, МЗ 
Витежево, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.12. Пројекат: Извођење 

радова на НН мреже у 
Четережу 

3 2 3 8 ЕВП ПА   2,733,290 ЕВП, МЗ 
Четереже, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.13. Пројекат: НН мрежа 

у Жабарима (ул.Кнеза 
Милоша))

3 2 3 8 ЕВП ПА   800,000 ЕВП, МЗ 
Жабари, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.14. Пројекат: Далековод 10 

кв (улаз у Жабарима) 3 2 3 8 ЕВП ПА   600,000 ЕВП, МЗ 
Жабари, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
3.4.15. Пројекат: НН мрежа 

у Породину ул. Ј. 
Радивојевића

3 2 3 8 ЕВП И   922,355 ЕВП, МЗ 
Жабари, ЛС

Дирекција 
за изградњу 

и ОВ
4. Приоритет:ПРОШИРЕЊЕ ПОНУДЕ ДРУШТВЕНИХ УСЛУГА

4.1. Мера: Обезбеђивање неформалног образовања

4.1.1 Пројекат: Оснивање 
огранка НСЗ 1 1 1 3 НЗС И   1,000,000 ЛС ОВ

4.1.2. Пројекат: Оснивање 
Центра за обуку 
кадрова за деф. 
занимања

1 1 1 3 НЗС ПА, 
И И  1,000,000 ЛС, Буџет РС ОВ

4.2. Мера: Програми за младе

4.2.1. Пројекат: Оснивање 
канцеларије за младе 3 3 3 9 ОУ И   1,000,000 МОС, ЛС

Савет за 
омладину и 

спорт
4.2.2. Пројекат: Проширење 

простора за активности 
младих-сала за младе

3 3 2 8 КМ И   2,000,000 МОС, ЛС
Савет за 

омладину и 
спорт
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4.3. Мера: Побољшање културних садржаја

4.3.1 Пројекат: Изградња, 
реконструкција и 
адаптација  Дома 
културе у  Жабарима

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И  35,062,120 Буџет РС  

(МКИ..), ЛС ППОИ

4.3.2 Пројекат: Адаптација 
и санација крова ДК у 
Влашком Долу

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  И  5,000,000 Буџет РС 

(МКИ...), ЛС
МЗ Влашки 

До

4.3.3. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације за 
реконструкцију Дома 
културе у општини 
Жабари (Витежево, 
Породин, Симићево, 
Мирјево, Сибница, 
Александровац, 
Тићевац)

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу

ПА, 
И И  1,500,000 Буџет РС 

(МКИ...), ЛС ППОИ

4.3.4. Пројекат: 
Извођење радова 
на реконструкцији 
Домова културе у 
општини Жабари 
(Ореовица, 
Витежево, Породин, 
Брзоходе, Симићево, 
Мирјево, Сибница, 
Александровац, 
Тићевац, Четереже)

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу И И  100,000,000 Буџет РС, ЛС ППОИ

4.3.5. Пројекат: Увећање 
фонда књига у 
библиотеци

3 3 3 9 Библиотека И И И 500,000 ЛС, МКИ
Савет за 

омладину и 
спорт

4.3.6. Пројекат: 
Оспособљавање 
простора за културна 
догађања и промоцију 
културног наслеђа

3 3 3 9 ЦК ПА И И 5,500,000 ЛС, МКИ
Савет за 

омладину и 
спорт

4.4. Мера: Унапређење здравствених и  социјалних услуга

4.4.1. Пројекат:Пружање 
услуга помоћ у 
кући за одрасле и 
старе са менталним 
проблемима

3 3 3 9 Центар за 
социјални рад И   1,000,000 Пројекти ЕУ 

и ЛС ОВ

4.4.2. Пројекат:Изградња 
станова за соц.
угрожене

1 1 2 4 Дирекција за 
изградњу ПА И  60.000.000 Донатори,ЛС ОВ

4.4.3. Пројекат:Пружање 
услуга помоћ у кући 
за старе

3 3 3 9 Центар за 
социјални рад И   2,999,000 ЛС, Донатори, 

Пројекти ОВ

4.4.4. Пројекат:Лиценцирање 
Центра за социјални 
рад Жабари

3 2 3 8
Центар за 

социјални рад, 
ДЗЖ

И   20,000 ЛС ОВ

4.4.5. Пројекат: Пружање 
услуга помоћ у кући 
за децу са сметњама у 
развоју

3 3 3 9 Центар за 
социјални рад И   500,000 Министарсто, 

ЛС ОВ
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4.4.6. Пројекат: Набавка 
клима уређаја - 
здравствена станица 
Александровац

3 2 3 8 ДЗЖ И   75,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.7. Пројекат: Набавka 
клима уређаја - 
амбуланта Влашки До

3 2 3 8 ДЗЖ И   75,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.8. Пројекат: Набавка 
стоматолошких 
столица

3 2 3 8 ДЗЖ И   1,500,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.9. Пројекат: Набавка 
ваге за мерење 
лабораторијских 
реагенаса

3 2 3 8 ДЗЖ И   80,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.10. Пројекат: Набавка 
канцелатијског 
намештаја за раднике и 
пацијента

3 2 3 8 ДЗЖ И И И 3,500,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.11. Пројекат: Набавла 
абдоминалне сонде за 
ултразвулни апарат

3 2 3 8 ДЗЖ И   850,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.12. Пројекат: Набавка 
саниратног возила 
са припадајућом 
медицинском опремом

3 2 3 8 ДЗЖ  И  3,200,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.13. Пројекат: Набавка 
теренског возила за 
превоз болесника на 
дијализу

3 2 3 8 ДЗЖ  И  1,400,000 МЗ, ЛС ОВ

4.4.15. Пројекат: Медицинска 
и  лабораторијска 
опрема и набавка 
биохемијских 
анализатора

3 2 3 8 ДЗЖ   И 2,500,000 МЗ, ЛС ОВ

4.5. Мера: Инвестирање у школе

4.5.1. Пројекат: 
Реконструкција 
грејања (набавка котла) 
О.Ш. “Дуде Јовић” 
Жабари

3 3 3 9 ОШ Жабари  И И 470,000 ОШ, ЛС ОВ

4.5.2. Пројекат: Унапређење 
наставних средстава 
у основној школи у 
Жабарима

3 3 3 9 ОШ Жабари И И И 165,000 МПНТ, ЛС, 
родитељи ОВ

4.5.3. Пројекат: Унапређење 
наставних средстава 
у основној школи у 
Александровц

3 3 3 9 ОШ Алексан-
дровац И И  398,294 МПНТ, ЛС, 

родитељи ОВ

4.5.4. Пројекат: Завршетак 
радова на школској 
згради у Мирјеву

3 2 3 8 ОШ Алексан-
дровац И И И 1,157,724 МПНТ, ЛС, 

родитељи ОВ

4.5.5. Пројекат: Замена 
столарије на 
школским зградама 
у Александровцу и 
Влашком Долу

3 3 3 9 ОШ Алексан-
дровац  И И 3,000,000 МПНТ, ЛС, 

МЗШС ОВ
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4.5.6. Пројекат: 
Реконструкција 
дела кровова О.Ш. 
у Жабарима  и у 
Брзоходу

3 3 3 9 ОШ Жабари И И  2,158,784 МПНТ, ЛС ОВ

4.5.7. Пројекат: Уређење 
школских дворишта у 
Александровцу

3 3 3 9 ОШ Алексан-
дровац  И И 2,500,000 ЛС,ОШ 

Александровац ОВ

4.5.8. Пројекат: 
Унутрашње уређење 
матичне школе и 
подручних школа у 
Александровцу

3 3 3 9 ОШ Алексан-
дровац И И И 1,726,511 ЛС ОВ

4.5.9. Пројекат: Изградња 
фискултурне сале уз 
ОШ “Дуде Јовић” 
Жабари

3 2 3 8 ОШ Жабари  И И 11,800,000 МОС ППОИ

4.5.10. Пројекат: Инсталације 
централног грејања у 
Брзоходу

3 3 3 9 ОШ Жабари И   525,000 ЛС, 
Министарство ППОИ

4.5.11. Пројекат: Санација и 
реконструкција темеља 
школе у Сибници

3 3 3 9 ОШ Жабари И   420,000 ЛС, 
Министарство ППОИ

4.5.12. Пројекат: Санација 
канализационих одвода 3 2 3 8 ОШ Жабари И И  105,000 ЛС, 

Министарство ППОИ

4.5.13. Пројекат: Набавка 
рачунарске, 
фотографске и 
штампарске опреме

3 2 3 8 ОШ Жабари И И И  Донатори, ЛС ППОИ

4.5.14. Пројекат: Набавка 
опреме  за 
домаћинство и 
угоститељсто

3 2 3 8 ОШ Жабари И И И 236,000 Буџет РС,ЛС ППОИ

4.5.15. Пројекат: Набавка 
моторне и уградне 
опреме

3 2 3 8 ОШ Жабари И И И 514,000 Буџет РС,ЛС ППОИ

4.5.16. Пројекат: Набавка 
електричне опреме 3 2 3 8 ОШ Жабари И И И 821,000 Буџет РС,ЛС ППОИ

4.5.17. Пројекат: Замена 
столарије у школи 
у Брзоходу, POPOS 
(Јапанска амбасада)-
РРА Пожаревац 
(припремне 
активности)

3 2 3 8 ОШ Жабари И И  792,000 Донатори,ЛС ППОИ

4.6. Мера: Остале инвестиције

4.6.1. Пројекат: Изградња 
спортског терена у 
Витежеву

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу  ПА  1,760,272 МОС ППОИ

4.6.2. Пројекат: Изградња 
мини-пич терена у 
Жабарима

3 3 3 9 Дирекција за 
изградњу  И И 5,000,000 МОС ППОИ

4.6.3. Пројекат: Изградња 
спортског терена у 
Сибници

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу И   1,500,000 МОС ППОИ
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4.6.4. Пројекат: Завршетак 
радова на  спортском 
терену у Свињареву

2 2 3 7 Дирекција за 
изградњу И   1,000,000 МОС ППОИ

4.6.5. Пројекат: Изградња 
балон хале у 
Александровцу

3 2 2 7
Дирекција за 

изградњу, ОШ 
Александровац

 И И 15,000,000 МОС, МПНТ, 
ЛС ППОИ

4.6.6. Пројекат: Израда 
пројектне 
документације за 
надкривање спортског 
терена иза Дома 
културе у Влашком 
Долу

3 2 2 7 Дирекција за 
изградњу  ПА  350,000 ЛС, Дирекција 

за изградњу ППОИ

4.6.7. Пројекат: Надкривање 
спортског терена 
иза Дома културе у 
Влашком Долу

3 2 2 7 Дирекција за 
изградњу  ПА  8,000,000 ЛС, Дирекција 

за изградњу ППОИ

4.6.8. Пројекат: Изградња 
кошаркашког терена у 
Жабарима

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА  1,400,000 МОС ППОИ

4.6.9. Пројекат: Изградња 
Трим стазе у 
Четерешкој шуми

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 10,000,000 Буџет РС (МОС, 

МДУЛС...) ППОИ

4.6.10. Пројекат: Израда 
пројектне док.
за изградњу 
бициклистичких 
стаза од Витежева до 
Влашког Дола

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу  ПА И 1,000,000 Буџет РС (МОС, 

МДУЛС...) ППОИ

4.6.11. Пројекат:Уређење 
и трасирање 
пута за изградњу 
бициклистичке стазе 
од Витежева до 
Влашког Дола

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 5,000,000 Буџет РС (МОС, 

МДУЛС...) ППОИ

4.6.12. Пројекат: Изградња 
бициклистичке стазе 
од Витежева до 
Влашког Дола

3 2 3 8 Дирекција за 
изградњу   ПА 20,000,000 Буџет РС (МОС, 

МДУЛС...) ППОИ

ЛЕГЕНДА

МП - Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МОС - Министарство омладине и спорта
МК -Министарство културе и информисања
ЛС - Локална самоуправа
МПЗЖС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
ПА-Припремне активности
И-Имплементација
ОВ - Општинско веће
ОУ - Општинска управа
ТО -Туристичка организација
ЦК-Центар за културу
ЦСР-Центар за социјални рад
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ДЗЖ- Дом здравља Жабари
КМ - Канцеларија за младе
ФП-Фонд за пољопривреду
ЗЗ С - Земљорадничка задруга Симићево
ЕВП - Електордистрибуција Велика Плана
ЕСВ - Електродистрибуција Свилајнац
ЕПО - Електродистрибуција Пожаревац
НЗС - Национална служба за запошљавање
ППОИ - Помоћник председника општине за пољопривреду и привреду
ППОИ - Помоћник председника општине за инфраструктуру
МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе
МЗ- Министарство здравља

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
        Миодраг Филиповић, с.р.

13

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 
и 83/2014 -др.закон) члана 23. Статута општине 
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 
7/2008, 3/2013 и 4/2014) Општинско веће општине 
Жабари, на седници одржаној 12.12.2014. године, 
донело је

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Акциони план Стратегије 
развоја социјалне заштите за општину Жабари за 
2015. годину.

Наведени Акциони план за 2015. годину, 
биће саставни део Стратегије развоја социјалне 
заштите за општину Жабари 2013-2020. година.

Саставни део Закључка је Акциони план за 
2015. годину.

Овај Закључак има се објавити у „Службеном 
гласнику општине Жабари“.

Број: 30-4/14-01
Датум: 12.12.2014. године  Ж а б а р и

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник општине
Миодраг Филиповић, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН за 2015 годину
Стратегије развоја социјалне заштите Општине Жабари 2013-2020

Доприноси 
остварењу циљева

Успостављање доступних, континуираних, економичних и одрживих социјалних сервиса у 
заједници

Изградња локалних 
капацитета за развој 
социјалне заштите

Aктивности Oчекивани резултати Рок Индикатори Финансије

Пружање услуга 
ПУК за одрасле и 
старе са менталним 
проблемима

Одржане покренуте 
социјалне услуге

Очуване и подстакнуте 
снаге корисника

током 
2015

преко 30 корисника током месеца
Ангажоване 6 неговатељице
и социјални радник

Обезбеђене 
ЕУ пројектом, 
општинско учешће 
1.000.000 динара
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Пружање услуга 
ПУК за старе

током 
2015

у јануару око 70 корисника,
спроведена јавна набавка, од 
фебруара око 30 корисникатоком 
месеца
број ангажованих 
геронтодомаћица и социјални  
радник 

Обезбеђена средства 
за јануар, 
за период након 
тога опредељено 
2.999.000 динара

Пружање услуга 
ПУК за децу са 
сметњама у развоју

од 
половине 
до краја  
2015

24 корисника
број ангажованих неговатељица

суфинансирање 
министарства; 
очекивано 
општинско 
суфинансирање око 
1.000.000 динара

Доприноси 
остварењу циљева

Успостављање доступних, континуираних, економичних и одрживих социјалних 
сервиса у заједници
Изградња локалних 
капацитета за развој 
социјалне заштите
Успостављање 
функционалних 
и продуктивних 
партнерстава у 
региону

Активности Очекивани резултат Рок Индикатори Финансије
Лиценцирање 
Центра за 
социјални рад 
Жабари

Услуге засноване 
према националнимим 
стандардима 

Обезбеђене финансије 
за социјалне услуге

децембар 
2015 (или 
почетак 
2016)

поднет захтев ресорном 
министарству

такса у износу око 
18.000 динара

Радно активирање 
или образовање 
корисника новчане 
социјалне помоћи

током 
2015

број радно ангажованих 
корисника

без додатних 
трошкова

Информисање  
јавности о 
социјалним 
услугама

током 
2015

број медијских наступа, број 
објављених вести на сајту, 
број скупова у заједници.... 

без додатних 
трошкова

Аплицирање 
на  конкурсу 
конкурсима 
ресорног 
министарства

очекује 
се марта 
2015

Према условима: поднета 
пријава; добијен пројекат

суфинансирање 
министарства; 
општинско  
суфинансирање 
око 1.000.000 
динара

Доношење Одлуке 
о буџету за 2016. 
годину

децембар 
2015 
године

Усвојен буџет за 2016 годину
Обезбеђено финансирање 
социјалних услуга

(Опредељено 
најмање 2.999.000 
динара)
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На основу члана 59. став2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 24. став 1. тачка 5. Статута општине Жабари 
(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 
3/13 i 4/14), члана 20. Одлуке о општинској управи 
општине Жабари(„Службени гласник општине 
Жабари“, број 10/2008) , члана 23. Правилника о 
изменама и допунама правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи у општини Жабари, број 110-
5/2013-01 од 25.07.2013. године, са изменама и 
допунама број 110-6/2013-01 од 09.10.2013. године 
и 06.12.2013. године Општинско веће општине 
Жабари , на седници одржаној 12.12.2014. године,  
доноси следећи

З А К Љ У Ч А К 

I
   ДАЈЕ се САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Жабари, донет 
од стране заменика начелника Општинске управе 
општине Жабари, број 110-4/2014-01 од 09.12.2014. 
године, који се састоји од двадесет стране и двадесет 
два члана.  

II
 Правилник  о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Општинској 
управи Жабари општине Жабари, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања на Огласној табли 
општине Жабари.

Број 110-4 /2014-01
У Жабарима, 12.12.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.

15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
Општинско веће општине Жабари
Број : 112-81/2014-01
12.12.2014. године
Ж а б а р и 

На основу члана 3. и 36. Одлуке о 
општинском већу општине Жабари , Општинско 
веће општине Жабари, на седници одржаној 12. 12. 
2014. године, једногласно је  донело ,

Р Е Ш Е Њ Е 

I
ИМЕНУЈЕ  се Комисија за спорт,  у 

саставу:
- Мисић Небојша из Влашког Дола, 

председник Спортског савеза општине 
Жабари;

- Николић Душан из Симићева, 
спортиста

- Животић Дејан из Пожаревца, професор 
физичке културе и директор ОШ „Херој 
Роса Трифуновић“ Александроваце. 

II
Задатак ове Комисије је да анализира и оцени 

програме за доделу средстава из буџета Општине, 
сачини образложени предлог посебних програма 
у области спорта на територији општине Жабари 
који се могу финансирати из буџета Општине и 
предлаже износ средстава за сваки  програм.
 

III
Са овим Решењем упознати горе именоване 

чланове Комисије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Филиповић Миодраг, с.р.

16

На основу члана 141. Закона о спорту („Сл.
гласник РС“ бр.24/11) и на основу националне 
категоризације спортова, мисаоних игара, 
спортских игара и спортских вештина, Општинско 
веће Општине Жабари. седници, одржаној дана 
15.12.2014.године доноси следећи

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТОВА НА НИВОУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Члан 1.
Овим Правилником прописују се 

критеријуми за категоризацију спортова, мисаоних 
игара и спортских вештина (у даљем тексту:
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спортских грана) и одређује ранг спортских грана 
у Општини ЖАБАРИ.

Члан 2.
Критеријуми за категоризацију спортских 

грана утврђени су за:
1. Фудбал
2. Рукомет
3. Кошарку
4. Тенис
5. Стони тенис
6. Одбојку
7. Карате
8. Шах
9. Спортски риболов
10. Аутомото спорт
11. Ваздухопловни спорт
12. Стреличарство
13. Планинарство
14. Бодибилдинг
15. Борилачки спортови који нису 

олимпијски

Члан 3.
Критеријуми за категоризацију спортова, 

мисаоних спортова, мисаоних спортских игара и 
спортских вештина

(НАВЕДЕНИ КРИТЕРИЈУМИ СЕ БОДУЈУ СА 
УКУПНО 100 БОДОВА)

1. ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ 
(УКУПНО 14 БОДОВА)

Заступљеност у Општини Жабари 10 бодова
Медијска популарност у Општини 
Жабари 4 бода

2. МЕЂУНАРОДНА ТРАДИЦИЈА  
(УКУПНО 14 БОДОВА)

Светска организација 4 бода
Континентална организација 4 бода
Број земаља чланица у Светској 
федерацији - укупно 3 бода

- више од 100 земаља
- од 50 до 100 земаља
- испод 50 земаља 

3 бода
2 бода
1 бод

Систем такмичења 3 бода

3. ОПШТИНСКА ТРАДИЦИЈА 
(УКУПНО 44 БОДА)

Клубови - укупно 20 бодова
а) до 1
б) 2-3
в) 4-5
г) 6-7
д) 8 и више

1 бод
3 бода
6 бодова
10 бода
20 бодова

Број чланова -  укупно 20 бодова
а) до 40 1 бод
б) 41-59 3 бода
в) 60-79 6 бодова
г) 80-99 10 бода
д) 100 и више 20 бодова

Систем такмичења 4 бода

4. ОПШТИНСКА МЕДИЈСКА 
ЗАСТУПЉЕНОСТ И ПОПУЛАРНОСТ 4 бода

5. ФИНАНСИЈСКА САМОСТАЛНОСТ 
СПОРТ  У СВЕТУ И ОПШТИНИ И 
РЕКЛАМНА АТРАКТИВНОСТ

2 бода

6. УТИЦАЈ НА УЧЕСНИКЕ
- моторички, психолошки, социјални, 
здравствени, васпитни

10 бодова

7. ПРИСТУПАЧНОСТ 12 бодова
- правила 4 бода
- цена 4 бода
- организациони 

захтеви 4 бода

КРИТЕРИЈУМИ - БРОЈ БОДОВА ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

ПРВА ГРУПА - КАТЕГОРИЈА 85 - 100 бодова
ДРУГА ГРУПА - КАТЕГОРИЈА 50 - 84 бодова
ТРЕЋА ГРУПА - КАТЕГОРИЈА до 49 бода

Члан 4.
Спортови, мисаоне игре, спортске игре 

и спортске вештине (спортске гране) који нису 
категорисани овим Правилником након доношења 
овог Правилника и својом организацијом и 
активностима испуне критеријуме из члана 3. 
овог Правилника, сврставају се у трећу групу 
(категорију).

Члан 5.
Комисија за спорт Општина Жабари ажурира 

(мења и допуњава) категоризацију спортских грана 
сваке две године. Комисија за спорт Општине 
Жабари врши измену овог Правилника на основу 
образложеног захтева Спортског савеза општине 
Жабари, уз достављање потребне документације, 
након њихове анализе.
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Приликом измена овог Правилника, 
спортска грана може прећи само у једну вишу или 
нижу групу (категорију).

Комисија за спорт Општине Жабари  
ажурира категоризацију спортских грана до краја 
године из става 1. овог члана.

Члан 6.
На основу критеријума из члана 3. овог 

Правилника, спортске гране су разврстане у три 
категорије, односно имају следећу групу:

ПРВА ГРУПА
1. ФУДБАЛ
2. Рукомет
3. Кошарка
4. Одбојка

ДРУГА ГРУПА
1. ТЕНИС
2. КАРАТЕ, ЏУДО, ТЕКВАНДО
3. СТОНИ ТЕНИС
4. ШАХ

ТРЕЋА ГРУПА
1. СПОРТСКИ РИБОЛОВ
2. АУТОМОТОСПОРТ
3. ВАЗДУХОПЛОВНИ СПОРТ
4. СТРЕЛИЧАРСТВО
5. ПЛАНИНАРСТВО
6. БОДИБИЛДИНГ
7. НЕОЛИМПИЈСКИ БОРИЛАЧКИ 

СПОРТОВИ
Посебну категорију, која не даје право на 

категоризацију спортиста, чине спортске гране 
у области рекреативног спорта (спорт за све, 
рекреативни фитнес, рекреативни боди билдинг и 
др.) и област школског спорта. Комисија за спорт 
ближе утврђује које спортске гране постоје у 
области рекреативног спорта.

Мулти спортови не могу се категорисати и 
нису предвиђени овим Правилником

Члан 7.
Све спорове везане за примену овог 

Правилника решава Комисија за спорт Општине 
Жабари.

Члан 8.
При категоризацији и остваривању права у 

складу са овим Правилником, елементи на основу 
којих се врши категоризација рачунају се од 
01.јануара 2014.године.

Овај Правилник ступа на снагу даном 
његовог доношења и усвајања.

Број: 66-4/2014-01
Датум: 12.12.2014.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

председник
М. Филиповић, с.р.

17

 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
( „Службени гласник Републике Србије“ бр.24/11 
и 99/11), члана 23 Статута Општине Жабари 
(„Службени гласник Општине Жабари бр.7/2008 
и 3/2013 и 4/2014), и члана 11. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Жабари („Службени 
гласник Општине Жабари“, бр. 10/1012), Општинско 
веће општине Жабари на седници од 12.12.2014.
године донело је 

ПРАВИЛНИК
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим Правилником уређује се обезбеђивање 

средстава за остваривање потреба и интереса у 
области спорта на територији Општине Жабари 
(у даљем тексту: Општина), услови, критеријуми 
и начин и поступак доделе средстава из буџета 
Општине за годишње и посебне програме, за 
стипендирање за спортско усавршавање перспек- 
тивних и категорисаних спортиста, награђивање и 
доделу признања за постигнуте спортске резултате 
и до- принос развоју спорта, коришћење спортских 
сала и спортских објеката (у даљем тексту: спортски 
објекти), као и друга питања у области спорта.

II. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 2.
Средства за остваривање потреба и 

интереса у области спорта на територији Општине, 
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утврђених Законом о спорту (у даљем тексту: 
Закон), обезбеђују се у буџету Општине.

Члан 3.
Средства из члана 2. овог Пралилника 

користиће се у складу са Законом, за:
1. Реализацију годишњих програма 

спортских, односно других удружења;
2. Реализацију посебних програма 

спортских, односно других удружења;
3. Стипендирање за спортско усавршавање 

перспективних и категорисаних спортиста;
4. Награђивање и доделу признања за 

постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта, 

III. УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН 
И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИШЊЕ И 

ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Члан 4.
На основу годишњих програма, средства из 

члана 3. тачка 1. ове одлуке обезбеђују се за:
1. Спортску рекреацију и спорт за све, 

односно бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2.  Предшколски и школски спорт;
3. Организацију спортских такмичења од 

посебног значаја за Општину;
4. Спортски развој талентованих спортиста 

и квалитет стручног рада са њима;
5. Унапређење заштите здравља спортиста 

и адекватно спортско-здравствено образовање 
спортиста, посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;

6.  Обраду спортских резултата;
7. Спречавање негативних појава у 

спорту;
8. Едукацију, информисање и саветовање 

грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење 
спортским активностима и делатностима;

9. Периодична тестирања, сакупљање, 
анализу и дистрибуцију релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области 
спорта на територији Општине, истраживачко-
развојне пројекте и издавање спортских публикација, 
и

10. Активности спортских удружења која 
учествују у систему спорта у оквиру гране спорта, 
у складу са спортским правилима.

Члан 5.
Спортском, односно другом удружењу (у 

даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе 
средства из буџета Општине, на основу поднетог 
предлога годишњег програма, под условом да:

- је уписано у регистар код надлежног 
органа,

- послује на недобитној основи,
- има седиште и своју активност реализује 

на територији Општине,
- није у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања делатности,
- нема блокаду пословног рачуна, пореске 

дугове или дугове према организацијама социјалног 
осигурања,

- није у последње две године 
правноснажном одлу ком кажњено за прекршај или 
привредни преступ у вези са својом делатношћу,

- је директно одговорно за припрему и 
извођење програма,

- је претходно обављало делатност најмање 
годину дана,

- је са успехом реализовало одобрени 
програм прет- ходне године,

- ангажује најмање једног спортског 
стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту,

- има обезбеђен простор за реализацију 
програма.

Члан 6.
У складу са Програмским календаром 

утврђеним чланом 118. став 1. Закона, носиоци 
програма до- стављају своје предлоге годишњих 
програма Комисији за спорт (у даљем тексту: 
Комисија).

Члан 7.
Спортска удружења која су учлањена у 

територијални спортски савез, достављају предлоге 
својих го- дишњих програма Комисији, преко 
територијалног спортског савеза.

Члан 8.
Анализу и оцену поднетих предлога 

годишњих програма врши Комисија за спорт (у 
даљем тексту: Комисија) коју образује и именује 
Општинско веће општине Жабари тексту: 
Општинско веће).

Чланови комисије из става 1. овог члана 
именују се из реда спортских стручњака.
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Члан 9.
При вредновању програма спортских 

клубова, примењиваће се следећи критеријуми:
1. Национални и друштвени значај спорта
2. Национална традиција и традиција 

спорта у Општини Жабари
3. Масовност и степен организованости 

спорта-клуба
4. Спортски резултати клуба
5. Медијска популарност у свету
6. Утицај на учеснике и општи квалитет 

живота
7. Посебни интерес Општине
У Прилогу бр.1, који је саставни део 

овог Правилника, садржани су критеријуми за 
вредновање програма спортских клубова, за доделу 
средстава из буџета Општине Жабари за област 
спорта.

Члан 10.
Након извршене анализе и оцене поднетих 

предлога годишњих програма Комисија за спорт 
сачињава образложен предлог годишњих програма 
у области спорта на територији Општине за наредну 
буџетску годину који могу да се финансирају из 
буџета Општине, и предлаже износ средстава за 
сваки појединачни програм.

Члан 11.
Општинско веће, на предлог Комисија 

за спорт, доноси решење о одобрењу годишњих 
програма у области спорта на територији Општине, 
којим се одобравају годишњи програми и утврђује 
износ средстава за њихову реализацију.

Члан 12.
На основу посебних програма средства из 

члана 3. тачка 2. овог Правилника , обезбеђују се 
за:

1. Спортску рекреацију и спорт за све, 
односно бављење грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2.  Предшколски и школски спорт;
3. Организацију спортских такмичења од 

посебног значаја за Општину;
4.  Спортски развој талентованих спортиста 

и квалитет стручног рада са њима;
5.  Унапређење заштите здравља спортиста и 

адек- ватно спортско-здравствено образовање спор- 
тиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање;

6.  Спречавање негативних појава у спорту;

7. Едукацију, информисање и саветовање 
грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење 
спор- тским активностима и делатностима;

8. Периодична тестирања, сакупљање, 
анализу и дистрибуцију релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области 
спорта на територији Општине, истраживачко-
развојне пројекте и издавање спортских публикација, 
и

9. Учешће спортских удружења у европским 
клупским такмичењима.

Члан 13
Носиоцу програма могу да се доделе 

средства из буџета Општине, на основу поднетог 
предлога посебног програма, под условом да:

- је уписано у регистар код надлежног 
органа,

-  послује на недобитној основи,
-  има седиште и своју активност реализује 

на територији Општине,
-  није у поступку ликвидације, стечаја и 

под привременом забраном обављања делатности,
-  нема блокаду пословног рачуна, пореске 

дугове или дугове према организацијама социјалног 
осигурања,

-  није у последње две године 
правноснажном одлу- ком кажњено за прекршај или 
привредни преступ у вези са својом делатношћу,

-  је директно одговорно за припрему и 
извођење програма,

-  је претходно обављало делатност најмање 
годину дана,

-  је са успехом реализовало одобрени 
програм претхо- дне године,

- ангажује најмање једног спортског 
стручњака који има законом предвиђене 
квалификације за рад у спорту,

-  има обезбеђен простор за реализацију 
програма.

Члан 14
Јавни позив за финансирање посебних 

програма расписује Комисија за спорт, уз сагласност 
Председника општине Жабари (у даљем тексту: 
Председник), у року усклађеном са Програмским 
календаром утврђеним чланом 118. став 2. Закона.

Јавни позив садржи:
- предмет јавног позива;
- ко има право учешћа на јавни позив;
- документацију која се подноси уз пријаву;
- критеријуме за одабир програма;
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- рок за подношење пријаве на јавни позив;
- адресу на коју се достављају пријаве;

Члан 15.
 При вредновању програма за доделу 
средстава из буџета Општине – Спорт за 
све(рекреативни спорт за све, посебно за децу, 
омладину, жене и особе са ивалидитетом), 
примењиваће се следећи критеријуми:

- I квалитет понуђеног програма
Квалитет понуђеног програма мора да 

садржи:
1. реалан финансијски план и однос свих 

извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности 

предвиђених програмом;
3. референтност и стручност носиоца 

програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених 

средстава;
5. одрживост програма;
- II традиција
- III масовност
- IV заступљеност на такмичењима у Србији 

и иностранству
- V организација такмичења
- VI сарадња са спортским организацијама
У Прилогу бр 2 који је саставни део 

овог Правилника, садржани су критеријуми за 
вредновање програма за доделу средстава из 
буџета Општине – Спорт за све (рекреативни спорт 
за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са 
ивалидитетом).

Члан 16.
Анализу и оцену поднетих предлога 

посебних програма врши Комисија за спорт (у 
даљем тексту: Комисија ) коју образује и именује 
Општинско веће.

Чланови комисије из става 1. овог члана 
именују се из реда спортских стручњака.

Члан 17.
Након извршене анализе и оцене поднетих 

предлога посебних програма, Комисија за спорт 
сачињава образложен предлог посебних програма 
у области спорта на територији Општине који могу 
да се финансирају из буџета Општине, и предлаже 
износ средстава за сваки појединачни програм.

Члан 18.
Општинско веће, на предлог Комисије 

за спорт доноси решење о одобрењу посебних 

програма у области спорта на територији Општине, 
којим се одобравају посебни програми и утврђује 
износ средстава за њихову реализацију.

Члан 19.
Годишњи и посебни програми, финансирају 

се у висини и под условима који обезбеђују да се 
уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине 
постигну намеравани резултати.

Финансирање активности из годишњих 
и посебних програма може да обухвати само део 
зарада запослених, материјалних трошкова и 
административних трошкова, а највише до 20% од 
одобрене висине средстава из буџета Општине за 
тај програм.

Програми из чл. 4. и 12. ове одлуке имају 
приоритет при избору програма.

Члан 20.
Међусобна права и обавезе између носиоца 

програма чији је програм одобрен решењем из чл. 
11. и 17. ове одлуке и Комисије, уређују се уговором 
о додели средстава за реализацију програма.

Члан 21.
Изузетно, спортском, односно другом 

удружењу могу да се доделе средства за реализацију 
посебних про- грама из члана 12. ове одлуке и на 
основу поднетог предлога посебног програма у 
току године, без јавног позива, уколико програм 
из објективних разлога није могао да буде поднет 
у роковима утврђеним чл. 6. и 14. ове одлуке, а 
предмет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одређе- ног 
носиоца програма.

Решењем о одобрењу програма из става 1. 
овог члана које доноси Председник општине на 
образложен предлог Комисије за спорт, утврђује се 
и износ средстава за његову реализацију.

Међусобна права и обавезе између спортског, 
односно другог удружења чији је програм одобрен 
решењем Председника општине из става 2. овог 
члана и Комисије за спорт, уређују се уговором о 
додели средстава за реализацију програма.

IV. СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО 
УСАВРШАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ 
И КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА И 

НАГРАЂИВАЊЕ И ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА 
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ 

И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
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Члан 22.
Средства из члана 3. тачка 3. ове одлуке 

могу да се доделе спортском удружењу са 
територије Општине, чији су чланови перспективни 
и категорисани спортисти који су, на основу 
остварених спортских резултата, рангирани у складу 
са Националном категоризацијом спортиста.

Средства из члана 3. тачка 4. ове одлуке могу 
да се доделе спортском удружењу које је, односно 
чији су чланови, постигли спортске резултате или 
допринели развоју спорта на територији Општине.

На образложени предлог спортских 
организација, за доделу стипендија, које се 
додељују из средстава већ одобрених на основу 
годишњих програма, сагласност даје Комисија за 
спорт Општинског већа.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Одлуком Општинског већа могу се одредити 

спортске организације од изузетног значаја за 
унапређивање и развој спорта на територији 
Општине и посебно утврдити износ буџетских 
средстава за финансирање њихових програма.

Члан 24.
 Општина може доделити средства за 
програме у спорту и без јавног позива, ако се ради о 
програмима од изузетне важности за развој спорта 
на територији Општине, који није било могуће 
унапред планирати, у складу са Законом.

Одлуку о додели средстава за програме из 
става 1. овог члана доноси Општинско веће.

Члан 25.
Саставни део овог Правилика су:
− критеријуми за вредновање програма 

спортских клубова за доделу средстава из буџета 
Општине Жабари за област спорта – прилог бр. 1.

− критеријуми за вредновање програма 
за доделу средстава из буџета Општине Жабари - 
спорт за све ( рекреативни спорт за све, посебно за 
децу, омладину, жене и особе са инвалидСаставни 
део овог Правилника су:итетом) – прилог бр. 2.

− категоризације спортова и спортских 
клубова Општине Жабари за 2015. годину – прилог 
број 3.

Члан 26.
Оваj Правилник ступа на снагу даном 

доношења.

Члан 28.
Овај Правилник објавити у Службеном 

гласнику Општине Жабари

Број : 66-3 /2014-01
У Жабарима , дана 12.12.2014. године :

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миодраг Филиповић, с.р.

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ 

КЛУБОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ОБЛАСТ 

СПОРТА
ПРИЛОГ бр.1

1, Национални и друштвени значај спорта 1-15 
бодова
• Да ли је спорт у олимпијској породици или не
• Медијска популарност спорта на нивоу 
републике
• Успеси државних селекција и појединаца на 
међународним такмичењима
2, Национална традиција и традиција спорта у 
Жабарима од 1-12 бодова
• Од када спорт датира у Србији
• Од када у граду / околини/
• Континуитет у раду
 3, Масовност и степен организованости 
спорта-клуба од 1-12 бодова
• Број клубова
• Број чланова
• Број степена такмичења
• Број стручних /квалификованих/ радника у 
клубу
• Степен организованости у односу на гранске и 
републичке савезе, као и на окружење
• Степен оранизованости у смислу рада са 
млађим селекцијама
• Степен сарадње са основним и средњим 
школама
4, Спортски резултати клуба од 1-25 бодова

• Тренутни ранг такмичења
• Спортски резултати клуба свих селекција од 
оснивања
• Спортси резултати у континуитету /минимум 5 
година/
5, Медијска популарност у свету од 1-6 бодова
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• Праћење трендова у свету, коришћењем 
повољних могућности повезивања са клубовима 
и спортским асоцијацијама у земњама ЕУ и света
6, Утицај на учеснике и општи квалитет 
живота од 1-5 бодова
• Психолошки утицај
• Социјални
• Васпитни
• Моторички
• Здравствени
 7, Посебни интерес општине од 1-25 бодова
• Медијски интерес
• Развојни
• Економски
• И друго, све оно чиме би општина користећи 
постојећу инфраструктуру и стручни рад, 
ангажовањем минимума додатних средстава за 
спорт, остваривала максимум шанси и повратно 
позитивно доприносла свом имиџу, како на 
националном, тако и на међународном нивоу
◦ УКУПНО 100 БОДОВА

КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ - СПОРТ ЗА СВЕ 
(РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ ЗА СВЕ, ПОСЕБНО 
ЗА ДЕЦУ, ОМЛАДИНУ, ЖЕНЕ И ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ)

ПРИЛОГ бр.2

1. КВАЛИТЕТ ПОНУЂЕНОГ ПРОГРАМА
Реалан финансијски 
план и однос свих извора 
финансирања

од 1 до 10 бодова

Отвореност и доступност 
активности предвиђених 
програмом

од 1 до 10 бодова

Референтност и стручност 
носиоца програма

од 1 до 10 бодова

Мерљивост односа резултата и 
уложених средстава

од 1 до 10 бодова

Одрживост програма од 1 до 10 бодова
максимално 50 бодова

2. ТРАДИЦИЈА
Године постојања и рада Број бодова
преко 20 година 10

од 10 до 19 година 7

од 6 до 9 година 5

од 3 до 5 година 3
до 3 године 1

максимално 10 бодова

3. МАСОВНОСТ
Број чланова Број бодова
Преко 100 10
од 60 до 99 7
од 20 до 59 5
до 20 3

максимално 10 бодова

4. ЗАСТУПЉЕНОСТ НА ТАКМИЧЕЊИМА У 
СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ
Број такмичења Број бодова
преко 10 10
од 6 до 9 8
од 2 до 5 5
до 2 3

максимално 10 бодова

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Број такмичења Број бодова
преко 10 10
од 6 до 9 8
од 2 до 3 5
до 2 3

максимално 10 бодова

6. САРАДЊА СА СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Број организација Број бодова
преко 6 10
од 4 до 5 8
од 2 до 3 5

до 2 3

максимално 10 бодова

 Могуће је сакупити максимално 100 
бодова.
 За тачке 3, 4 и 5 доноси се потврда 
одговарајућег републичког спортског савеза, док за 
тачку 6 Споразум о спортско-техничкој сарадњи.

ПРИЛОГ бр. 3
  
Категоризације спортова и спортских клубова 

општине Жабари за 2015.годину
  
I Спортови се сврставају у четири категорије и 

то:
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Прва категорија Друга категорија Трећа категорија Четврта 
категорија

фудбал
рукомет
одбојка
кошарка
атлетика
стрељаштво
ватерполо
веслање
школски спорт

џудо
тенис
стони тенис
пливање
куглање
бокс
бициклизам
гимнастика
кајак-кану
карате
планинарство
рвање
шах
теквандо
вазухопловство

Ауто мото спорт
Боди билдинг
Дизање тегова
Јет ски
Хокеј на леду
Једрење
Кик бокс
Клизање
Коњички спорт
Мото спорт
Мачевање
Скокови у воду
Смучање

планинарење
борилачки 

спотрови 
који нису 
олимпијски

мотонаутика
спортски 
риболов
триатлон
голф
стреличарство
аикидо
плес
рагби
багминтон
боб
боћање
бриџ
хокеј на трави
карлинг
пикадо
роњење
синхроно 

пливање
сквош
сноу борд
спорт инвалида
Оријентациони 

спорт

II
Спорт од посебног интереса за Општину 

Жабари је фудбал, с обзиром на масовност 
и, заступљеност у готово свим срединама, 
организованост такмичења (VII степена такмичења 
у сениорским категоријама, и велики број степена 
такмичења у узрасту од петлића до омладинаца) и 
популарност. У спортове од посебног интереса за 
Општину Жабари .

III
Ова категоризација спортова и спортских 

клубова за 2015.годину је утврђена на основу 
категоризације Спортског савез Србије, а спортови 
и клубови од посебног интереса за Општину 
Жабари на основу значаја и популарности за 
локалну средину и биће уз утврђене критеријуме из 
којих је и произашла основ за расподелу средстава 
предвиђених у буџету за 2015.годину за „дотације 
спортским омладинским организацијама“, 
„рефундацију трошкова коришћења спортске хале 
спортским клубовима“ и „рефундацију трошкова 
исхране спортским клубовима“.
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