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На основу члана 134. и 135. Закона о здравственој заштити („Службени гласник  РС“, број
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014), члана
13. став  1. тачка  9. Статута  општине  Жабари      („  Службени  гласник  општине  Жабари“,  број
7/2008, 3/2013, 4/2014 и  7/2014 ), предлога  председника  општине  Жабари  бр.  06-40/2015-01 од
24.11.2015. године и Одлуке Управног одбора Дома здравља Жабари  бр. 726 од 23.11.2015.године,

 Скупштина општине Жабари на седници дана 25.11.2015. године донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу са  дужности  вршиоца дужности директора Дома здравља Жабари

I

Разрешава  се Димитријевић Биљана, дипл. правник  са дужности вршиоца дужности
директора Дома здравља Жабари.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће   објављено  у  “Службеном гласнику
општине Жабари“.

Број: 02-8/2015-01                                                   
Датум: 25.11.2015.год.
Жабари      

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                                                                   Председник СО Жабари
                                                                                                    Саша Беговић, ср.
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На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити („Службени гласник  РС“, број
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014), члана
13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари   („ Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008,
3/2013,  4/2014  и  7/2014  ),  Одлуке  Управног  одбора  Дома  здравља  Жабари    бр.  726  од
23.11.2015.године  и  предлога  председника  општине  Жабари  бр.06-40/2015-01  од  24.11.  2015.
године,

 Скупштина општине Жабари на седници дана 25.11.2015. године донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању на дужност директора Дома здравља Жабари

I

Именује   се  др  Томислав  Пантић,   на  дужност  директора  Дома  здравља  Жабари,  на
мандатни период од четири године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће   објављено  у  “Службеном гласнику
општине Жабари“.

Број: 112-104/2015-01                                                   
Датум: 25.11.2015.год.
Жабари      

     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                                                                   Председник СО Жабари
                                                                                                    Саша Беговић, ср.
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На основу члана 191.став1. 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 83/14-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, 4/2014 и 7/2014 ), Закључка о
приступању  промени  Статута  општине  Жабари,број  020-54/2015-01  од   17.09.2015.године
(„Службени  гласник  општине  Жабари“,  број  8/2015)  и  предлога  Општинског  већа  општине
Жабари, Скупштина општине Жабари на  седници одржаној дана 25.11. 2015. 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, 
4/2014 и 7/2014), мењају се чланови 40, 41, 42, 43 и 44 и сада гласе: 

Члан 40.

Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне
заједнице и други облици месне самоуправе.

Месне  заједнице  и  други  облици  месне  самоуправе  могу се  образовати  и  за  део насеља
(кварт, четврт, рејон и сл).

Месна заједница може се оснивати и за два или више села. 

Члан 41.

Скупштина општине, одлучује уз претходно прибављено мишљење грађана, о образовању,
подручју за које се образује и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.

Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 42.

Актима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у складу са статутом
општине  и  актом  о  оснивању,  утврђују  се  послови  које  врши,  органи  и  поступак  избора,
организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице,
односно другог облика месне самоуправе.

Члан 43.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету општине,  укључујући и самодопринос;
2) донација;
3)  прихода  које  месна  заједница,  односно  други  облик  месне  самоуправе  оствари  својом
активношћу.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план на који
сагласност даје надлежни орган општине.
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Члан 44.

Месна  заједница,  односно  други  облик  месне  самоуправе  има  својство  правног  лица  у
оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању.

Одлуком скупштине општине,  може се свим или појединим месним заједницама и другим
облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности општине , уз
обезбеђивање за то потребних средстава.

За  обављање  одређених  послова  из  надлежности  општинске  управе,   посебно  у  вези  са
остваривањем права грађана, може се организовати рад општинске управе у месним заједницама.

Послове  из  става  3. овог  члана,  начин  и  место  њиховог  вршења  одређује  председник
општине на предлог начелника општинске управе.''

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: 020-54/2015-01
Датум: 25.11.2015.године
Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                         
Председник СО Жабари

         Саша Беговић , ср.
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О б р а з л о ж е њ е

Разлози за доношење Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Жабари садржани 
су у законској неопходности да се постојећи Статут општине Жабари усагласи са Законом о 
локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС''.бр.129/07 и 83/14-др.закон) а по препоруци број 07-
00-00363/2015-07 од 31.07.2015.године, Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Број: 020-54/2015-01
Датум: 20.11.2015
  Жабари

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ,
                                                                                     Миодраг Филиповић  ср.
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На основу члана 5,29 и 63. Закона о буџетском систему(„Службени гласник Републике
Србије  „  број  54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,63/13-испр.108/13,142/14  in  68/2015,
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 2015. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр.7/2014, 4/2015
8/2015),
                   Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана    25.11. 2015 одине донела је

О Д Л У К У
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2015.

ГОДИНУ.

        Члан 1. 

  Члан 2 мења се и гласи: „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) 329.844.087,00

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 329.844.087,00

1  - буџетска средства 304.409.087,00

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) 386.012.149,00

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 303.383.025,00

5  - текући буџетски расходи 292.493.025,00

6  - расходи из сопствених прихода 10.890.000,00

7  - донације  

  
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 82.629.124,00

8  - текући буџетски издаци 68.084.124,00

9  - издаци из сопствених прихода 14.545.000,00

10  - донације  

  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл.
4+5) -56.168.062,00

11  
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) категорија 62  
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12  
Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  

  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8)
- (4+5) +(92-62) -56.168.062,00

  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 56.168.062,00

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) 56.168.062,00

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

 329.844.087,00НЕФИНАНСИЈСКЕ 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 733 194.037.087,00

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ

 386.412.149,00И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1. Текући расходи 4 303.683.149,00

    1.1. Расходи за запослене 41 85.291.771,00

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 103.170.001,00

 43 100.000,00

    1.3. Отплата камата 44  

    1.4. Субвенције 45 5.000.000,00

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 19.270.000,00

    1.6. Остали расходи 48+49 33.348.040,00

2. Трансфери 463+465 57.503.337,00

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 82.729.000,00

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
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    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  

 

НЕРАСОПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
3

56.168.062,00(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)  56.168.062,00

       Члан 2.

   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА    0,00

  01. Приходи из буџета 294.559.087,00  294.559.087,00 81,69

  02 Трансфери између корисника на истом нивоу   0,00 0,00

  03 Социјални доприноси   0,00 0,00

  
04 Сопствени приходи буџетских корисника

 2.115.000,00 2.115.000,00
0,00

  05 Донације од иностраних земаља   0,00 0,00

  
06 Донације од међународних организација

  0,00
0,00

  07 Трансфери од других нивоа власти 9.850.000,00 2.645.000,00 12.495.000,00 2,73

  
08

Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  20.675.000,00 20.675.000,00

0,00

  09 Примања од продаје нефинансијске имовине   0,00 0,00

  10 Примања од домаћих задуживања   0,00 0,00

  11 Примања од иностраних задуживања   0,00 0,00

  
12

Примања од отплате датих кредита и продаје 
финансијске имовине   0,00

0,00

  
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 56.168.062,07  56.168.062,07

15,58

  
14

Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година    

0,00

  
15

Неутрошена средства донација из претходних 
година    

0,00

  
16

Родитељски динар за ваннаставне 
активности    

0,00

   УКУПНИ ИЗВОРИ: 360.577.149,07 25.435.000,00 386.012.149,07
100,00
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Члан 3.

Члан 7 мења се и гласи:

KАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2015-2017 

Економ.класиф, Програм

Прог.
активност Функција

Екон.
клас. ОПИС 2015. 2016. 2017. Након 2017.

     
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА

ДЕЛАТНОСТ 7.491.951,41    

511 000
2. Комунална 
делатност 0601-0010 640  Улична расвета                          400.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 400.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
     Донације 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
511 000  0601-0001 630   Водоснабдевање 6.679.965,79 0,00 0,00 0,00

  0601-П1  511

 Израда и пројектовање
водоснабдевања КО
Александровац 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00

  0601-П2  511
 Водоснабдевање у
Александровцу 5.559.965,79 0,00 0,00 0,00

     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 6.679.965,79 0,00 0,00 0,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 6.679.965,79 0,00 0,00 0,00
     Донације     
511 000  0601-0002 630   Управљање отпадним водама 411.985,62 0,00 0,00 0,00
    511  Зграде и грађевински објекти 411.985,62    
     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 411.985,62 0,00 0,00 0,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 411.985,62 0,00 0,00 0,00
     Донације     



     

ПРОГРАМ 7: ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА -
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.871.213,70    

 
7. Путна 
инфраструктура 0701-0002 451  

 Одржавање путева-
реконструкција,асфалтирање 
и ревитализација пољских 
путева  5.871.213,70 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00

  0701-П1  511
 Изградња улице Дугановачке

у Симићеву 1.871.213,70    

  0701-П2  511
 Насипање путева у Влашком

Долу 4.000.000,00    
     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 5.871.213,70 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 5.871.213,70 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
     Донације 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ

КУЛТУРЕ 9.911.000,00    

511 000
13.  Развој 
културе 1201-0001 820   Услуге културе 9.911.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00

  1201- П1  5113

Инвестиционо одржавање 
објекта на згради културе у 
Брзоходу 6.289.000,00    

    5113

Стручни надзор на 
инвестиционом одржавању 
објекта на згради културе у 
Брзоходу 150.000,00    

     
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1201-П1 6.439.000,00    

  1201- П1  5113
Реконструкција Дома културе
у Породину 3.392.000,00    

    5113

Стручни надзор на 
реконструкцији Дома културе
у Породину 80.000,00    

     
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ

1201-П2 3.472.000,00    
            
     Година почетка 2015.     



     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 9.911.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 9.911.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
     Донације 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

     
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 919.662,56    

511 000

14. Развој 
спорта и 
омладине 1301-0003 810  

 Одржавање спортске 
инфраструктуре 919.662,56 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00

  13001-П1  511 Спортски терен у Свињареву 919.662,56    
     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 919.662,56 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00
     Извори финансирања:     

     Буџет општине 919.662,56 1.000.000,00 544.797,00 2.000.000,00
     Донације 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

     
ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ 11.407.990,00    

 
9. Основно 
образовање 2002-0001 912   11.407.990,00 3.500.000,00 3.500.000,005.000.000,00

   912  
Осн.школа "Дуде 
Јовић"Жабари 3.475.470,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00

  2002-П1  4632
Реконструкција крова школе

у Жабарима 476.000,00    

  2002-П2  4632
Централно грејање школе у

Брзоходу 883.000,00    

  2002-П3  4632
Санација темеља школе у

Сибници 456.000,00    

  2002-П4  4632
Санација изгралишта и

трибина у школи у Витежеву 1.660.470,00    

     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 3.475.470,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 3.475.470,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
     Донације     

  2002-0001 912  
Осн.школа" Роса 
Трифуновић"Ал 7.932.520,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00



  2002-П4  4632
Замена прозора и столарије у
школи у Влашком Долу 1.301.000,00    

  2002-П5  4632 Фасада школе у Тићевцу 754.000,00    

  2002-П6  4632

Изградња трибина у
школском дворишту у

Влашком Долу 0,00    

  2002-П7  4632
Сређивање школског

дворишта у Александровцу 2.275.520,00    

  2002-П8  4631

Сређивање зграде у
школском дворишту у

Ореовици 3.602.000,00    
     Година почетка 2015.     

     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 7.932.520,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
     Извори финансирања:     

     Буџет општине 7.932.520,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
     Донације     

     

ПРОГРАМ 7. ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА - ЈП

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 47.362.340,00    

 
7. Путна 
инфраструктура 0701-0001 451  

Друмски саобраћај-
управљање инфраструктуром  0,00  0,00

  0701-0002 451  Одржавање путева 47.362.340,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00

  0701-П1 451 425

Уређење (ревитализација)
пољских путева на

територији општине Жабари 10.010.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.300.000,00

  0701-П2 451 511

Реконструкција

(поплочавање) тротоара у
Жабарима 3.160.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.739.906,00

  0701-П3 451 511

Извођење радова на летњем
одржавању локалних путева
и улица на територији
општине Жабари 2.520.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

  0701-П4 451 5114 Пројектно планирање 950.000,00 1.050.000,00 950.000,00 750.000,00

  0701-П5 451 511
Асфалтирање путева на

територији општине Жабари 30.722.340,00 5.000.000,00 6.420.000,00 7.000.000,00
     Реконструкција локалног 

пута од Дома културе
11.530.000,00    



     
Изградња улице у МЗ 
Полатна (до гробља)    

     
Изградња улице у Свињареву 
(од школе)    

     
Асфалтирање пута до 
Влашког гробља у Симићеву    

     
Изградња локалног пута у 
Тићевцу Бучар - Пискоњ    

     

Реконструкција пута, 
локалног пута - 
саобраћајнице Четереже - 
Сибница (од Сибнице)

11.998.000,00

   

     
Реконстгрукција пута 
Кочетин - Орљево    

     

Изградња локалног пута у 
Четереже, од Дома ул. Станоја
Главаша    

     
Реконструкција пута у 
Миријеву 3.759.000,00    

     
Реконструкција пута у 
Породину 3.010.000,00    

     

Стручни надзор на 
асфалтирању путева на 
територији општине Жабари 425.340,00    

     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 47.362.340,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 40.362.340,00 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00

     

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 
Управа за пољопривредно 
земљиште за пројекат 0701-П1 
у 2015. години 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

УКУПНО ПРОГРАМ 7: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И                                                                                              ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 53.233.553,70 28.680.000,00 35.000.000,00 48.789.906,00

     
ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ 250.000,00    

 
5. Развој 
пољопривреде 0101-0001 420  Фонд за пољопривреду 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00



    514 Набавка стеоних јуница 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
     Донације 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

     
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА

САМОУПРАВА 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

 
15. Локална 
самоуправа 0602-0001 310  Услуге полиције 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

    512 Набавка радара за ПС Жабари 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
     Година почетка 2015.     
     Година завршетка након 2017.     
     Укупна вредност: 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
     Извори финансирања:     
     Буџет општине 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
     Донације 0,00 0,00 0,00 0,00

     УКУПНИ РАСХОДИ : 84.714.157,67 44.180.000,00 49.544.797,00 64.789.906,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 2 7.491.951,41 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 5 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 7 53.233.553,70 28.680.000,00 35.000.000,00 48.789.906,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 9 11.407.990,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 13 9.911.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 14 919.662,56 3.000.000,00 3.544.797,00 5.000.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 15 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
     УКУПНИ ПРОГРАМИ: 84.714.157,67 44.180.000,00 49.544.797,00 64.789.906,00

Члан 4.



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 15.394.245,00 4,27  15.394.245,00

01.02.   0602 П1 111 Дан општине 1.550.000,00 0,43  1.550.000,00
01.03.   0602 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,14  500.000,00
01.04.   0602 П3 160 Политичке странке 89.350,00 0,02  89.350,00

     Укупно раздео 1: 17.533.595,00 4,86  17.533.595,00

02.01.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  111 Председник општине и опш.веће 19.488.300,00 5,40  19.488.300,00

     Укупно раздео 2: 19.488.300,00 5,40  19.488.300,00

03.01.
15 Локална

самоуправа 0602-0004  330
Општинско јавно 
правобранилаштво Жабари 3.917.000,00 1,09  3.917.000,00

     Укупно раздео 3: 3.917.000,00 1,09  3.917.000,00

04.01.
15  Локална
самоуправа 0602-0001  130 Општинска управа 81.175.523,00 22,51  81.175.523,00

   0602 П11 112 Буџетска резерва 2.839.229,14 0,79  2.839.229,14

     Укупно раздео 04.01: 84.014.752,14 23,30  84.014.752,14

04.02.1.
15 Локална

самоуправа 0602-0002  160 Месне заједнице 14.060.042,24 3,90 10.375.000,00 24.435.042,24

4.2.2.2.
2  Комунална
делатност 0601-0010  640 Улична расвета 100.000,00 0,03 1.000.000,00 1.100.000,00

 
7.  Комунална

инфраструктура 0701-0002  451 Одржавање путева 6.516.217,70 1,81 5.000.000,00 11.516.217,70

 
13  Развој
културе 1201-0001  820 Услуге културе 457.056,40 0,13 2.000.000,00 2.457.056,40

 
14 Развој спорта
и омладине   810 Одржавање спортске инфраструктуре 1.231.662,56 0,34 2.000.000,00 3.231.662,56



     Укупно раздео 04.02: 22.364.978,90 6,20 20.375.000,00 42.739.978,90

04.03.01.
9 Основно

образовање 2002-0001  912 Превоз ученика 4.757.800,00 1,32  4.757.800,00

04.03.02.    912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 12.087.530,00 3,35  12.087.530,00

   2002 П1 912
Реконстрикција крова школе у

Жабарима 386.000,00 0,11  386.000,00

   2002 П2 912 Централно грејање школе у Брзоходу 976.000,00 0,27  976.000,00

   2002 П3 912 Санација темеља школе у Сибници 206.000,00 0,06  206.000,00

   2002 П4 912
Реконстр.школског изралишта и

трибина у Витежеву 1.660.470,00 0,46  1.660.470,00

     Укупно раздео 4.3.2. 15.316.000,00 4,25  15.316.000,00

04.03.03.  2002-0001  912 Осн.школа" Роса Трифуновић"Ал 8.763.000,00 2,43  8.763.000,00

   2002 П4 912
Замена прозора и столарије у школи

у Влашком Долу 1.301.000,00 0,36  1.301.000,00

   2002 П5 912 Сређивање фасаде школе у Тићевцу 754.000,00 0,21  754.000,00

   2005 П6 912
Изградња трибина у школском
дворишту у Влашком Долу  0,00  0,00

   2005 П7 912
Сређивање школског дворишта у

Александровцу 2.275.520,00 0,63  2.275.520,00

   2005 П8 912
Реконструкција зграде у школском

дворишту у Ореовици 3.602.000,00 1,00  3.602.000,00
   2005 П9 912 Кабинет за језике 520.000,00 0,14  520.000,00
     Укупно раздео 4.3.3. 17.215.520,00 4,77  17.215.520,00
     Укупно раздео 04.03. 37.289.320,00 10,34  37.289.320,00

04.04.01.
13 Развој

културе 1201-0001  820 Центар за културу Жабари 4.459.200,00 1,24  4.459.200,00

   1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1.150.000,00 0,32 300.000,00 1.450.000,00



   1201 П2 820 Остале манифестације 1.598.751,00 0,44  1.598.751,00
     Укупно раздео 04.04.01. 7.207.951,00 2,00 300.000,00 7.507.951,00

04.04.02.    820 Народна библиотека Жабари 2.762.000,00 0,77 20.000,00 2.782.000,00

   1201 П3 820
Културне манифестације у 
Библиотекарству 120.000,00 0,03  120.000,00

     Укупно раздео 04.04.02. 2.882.000,00 0,80 20.000,00 2.902.000,00

04.04.03.    820 Трансфери ост.нив.вл-културе 840.000,00 0,23  840.000,00
     Укупно раздео 04.04.03: 840.000,00 0,23  840.000,00

04.04.04.    840 Верске и др.услуге заједнице 300.000,00 0,08  300.000,00
     Укупно раздео 04.04.04: 300.000,00 0,08  300.000,00
     Укупно раздео 04.04. 11.229.951,00 3,11 320.000,00 11.549.951,00

04.05.01.
.

14 Развој спорта
и омладине 1301-0001  810 Спортски савез општине Жабари 5.656.000,00 1,57  5.656.000,00

04.05.02.  1301-0002  810 Подршка рекреативном спорту 1.134.000,00 0,31  1.134.000,00
     Укупно раздео 04.05. 6.790.000,00 1,88  6.790.000,00

04.06.01.
11  Социјална  и
дечја заштита 0901-0006  40 Породица и деца 14.020.000,00 3,89  14.020.000,00

04.06.02.  0901-0001  70
Социјална помоћ угроженом 
становништву 1.460.000,00 0,40  1.460.000,00

04.06.03.    70 Центар за социјални рад Жабари 2.430.000,00 0,67  2.430.000,00

04.06.04.    90 Донације невладиним орган. 340.000,00 0,09  340.000,00

04.06.05.  0901-0005  90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,13  470.000,00

04.06.06.  0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ и кући за стара лица" 3.030.000,00 0,84  3.030.000,00

04.06,07.  0901-0004 901 П2 90
Прој."Помоћ за децу и младе са 
инвалидитетом"     500.000,00 0,14  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 0,28  1.000.000,00



04.06.09.  0901-0004 901 П4 90
Прој."ПУК-Помоћ за особе са 
инвалидитетом" 1.000.000,00 0,28  1.000.000,00

04.06.10.  901-0003 901 П1 90
Пројекат:"Помоћ за интерно

расељена лица са Косова-избеглице 1.000.000,00 0,28  1.000.000,00

04.06.11.  901-0003 901-П2 90
Пројекат:"Помоћ за интерно

расељена лица ван  Косова-избеглице 2.000.000,00 0,55  2.000.000,00

     Укупно  раздео 04.06. 27.250.000,00 7,56  27.250.000,00

04.07.
8  Предшкол
васпитање 2001-0001  911

Предшколска установа"Моравски 
цвет"Жабари 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00

     Укупно раздео 04.07. 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00

04.08.01.

1 Локални

развој  и

просторно

планирање 1101-0001  620
ЈП Дирекција за изградњу 
Жабари. 21.388.564,00 5,93  21.388.564,00

     Укупно програм 1: 21.388.564,00 5,93  21.388.564,00

04.8.02.
2 Комунална

делатност 0601-0001  630 Водоснабдевање 6.679.965,79 1,85  6.679.965,79
  0601-0002  510 Управљање отпадним водама 411.985,62 0,11  411.985,62
  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: 7.091.951,41 1,97  7.091.951,41

04.08.03.
7  Путна
инфраструктура 0701-0001  451

Друмски саобраћај-управљање 
инфраструктуром  0,00  0,00

  0701-0002  451 Одржавање путева 1.336.911,60 0,37  1.336.911,60

   0701 П1 451 Ревитализација пољских путева 10.010.000,00 2,78  10.010.000,00

   0701 П 2 451 Поплочавање тротоара у Жабарима 3.160.000,00 0,88  3.160.000,00

   0701 П3 451 Летње одржавање путева 2.520.000,00 0,70  2.520.000,00



   0701 П4 451 Пројекти за путну инфраструктуру 950.000,00 0,26  950.000,00

   0701 П5 451
Асфалтирање путева на територији 
општине 30.722.340,00 8,52  30.722.340,00

     Укупно програм 7: 48.699.251,60 13,51  48.699.251,60

04.08.04.
13 Развој

културе 1201-0001  820 Развој културе 130.000,00 0,04  130.000,00

04.08.05.  1201-0001 1201-П1 820
Реконструкција Дома културе у

Породину 3.392.000,00 0,94  3.392.000,00

04.08.06.  1201-0001 1201-П2 820
Реконструкција Дома културе у

Брзоходе 6.286.000,00 1,74  6.286.000,00

     Укупно програм 13: 9.808.000,00 2,72 300.000,00 10.108.000,00
     Укупно раздео 04.08: 86.987.767,01 24,12  86.987.767,01
       0,00  0,00

04.09.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  610 Стамбени развој 400.000,00 0,11  400.000,00

     Укупно раздео 04.09. 400.000,00 0,11  400.000,00

04.10.

6 Заштита

животне

средине 0401-0001  550 Фонд за заштиту животне средине 7.404.617,12 2,05  7.404.617,12
     Укупно раздео 04.10. 7.404.617,12 2,05  7.404.617,12

04.11.
4 Развој

туризма 1502-0001  473 Туристичка организација Жаб. 1.518.000,00 0,42  1.518.000,00

   1502 П1 473 Новогодишње украшавање општине 450.000,00 0,12  450.000,00

     Укупно раздео 04.11. 1.968.000,00 0,55  1.968.000,00

04.12.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  112 Одбрана од ванредних ситуација 1.350.000,00 0,37  1.350.000,00
     Укупно раздео 04.12. 1.350.000,00 0,37  1.350.000,00

04.13.

3  Локални
економски

развој 1501-0005  660 Јавно комунално пред.Жабари 5.000.000,00 1,39  5.000.000,00
     Укупно раздео 04.13. 5.000.000,00 1,39  5.000.000,00

04.14.
15  Локална
самоуправа 0602-0001  320 Противпожарна заштита 100.000,00 0,03  100.000,00

    310 Услуге полиције 532.150,00 0,15  532.150,00



   0602 П1 310 Набавка Радара за ПС Жабари  0,00  0,00
     Укупно раздео 04.14: 632.150,00 0,18  632.150,00

04.15.
15 Локална

самоуправа 0602-0009  330 Судови -Основни суд Пожаревац 1.300.000,00 0,36  1.300.000,00

     Укупно раздео 04.15: 1.300.000,00 0,36  1.300.000,00

04.16.1.
5  Развој
пољопривреде 0101-0001  420 Услуге по уговору 1.120.000,00 0,31  1.120.000,00

04.16.2.  0101-0001  420 Фонд за пољопривреду 3.758.303,90 1,04 90.000,00 3.848.303,90

  0101-0002  420 Подстицаји пољопр.производњи  0,00  0,00

   0101 П1 421 Набавка стеоних јуница 250.000,00 0,07 250.000,00 500.000,00
     Укупно раздео 04.16: 5.128.303,90 1,42 340.000,00 5.468.303,90

04.17.

12 Примарна

здраствена

заштита 1801-0001  760 Здравство не кв.на др.месту 6.400.000,00 1,77  6.400.000,00

     Укупно раздео 4: 319.638.254,07 88,65 25.435.000,00 345.073.254,07

     УКУПНИ РАСХОДИ : 360.577.149,07 100,00 25.435.000,00 386.012.149,07
     УКУПНО ПРОГРАМ 1 21.388.564,00 5,93 0,00 21.388.564,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 2 7.191.951,41 1,99 1.000.000,00 8.191.951,41
     УКУПНО ПРОГРАМ 3 5.000.000,00 1,39 0,00 5.000.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.968.000,00 0,55 0,00 1.968.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 5 5.128.303,90 1,42 340.000,00 5.468.303,90
     УКУПНО ПРОГРАМ 6 7.404.617,12 2,05 0,00 7.404.617,12
     УКУПНО ПРОГРАМ 7 55.215.469,30 15,31 5.000.000,00 60.215.469,30
     УКУПНО ПРОГРАМ 8 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 9 37.289.320,00 10,34 0,00 37.289.320,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 11 27.250.000,00 7,56 0,00 27.250.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 12 6.400.000,00 1,77 0,00 6.400.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 13 21.495.007,40 5,96 2.320.000,00 23.815.007,40
     УКУПНО ПРОГРАМ 14 8.021.662,56 2,22 2.000.000,00 10.021.662,56
     УКУПНО ПРОГРАМ 15 142.695.839,38 39,57 10.375.000,00 153.070.839,38

     УКУПНИ ПРОГРАМИ: 360.577.149,07 100,00 25.435.000,00 386.012.149,07





Члан 5.
Члан 9.  гласи:

    План за 2015.  

Класа

/Кате

горија

/Груп

а

Конт

о

ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА

 Средства 

из буџета 

Структ-

ура %

 

Средства

из 

осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисник

а 

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА

  
Пренета средства из претходне 
године 56.168.062 15,70%  56.168.062

700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 304.309.087 84,30% 25.435.000 329.744.087

710000  ПОРЕЗИ 84.545.000 23,80%                   - 84.545.000

711000  
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 49.645.000 14,00%                   - 49.645.000

 711111 Порез на зараде 39.000.000 10,90%  39.000.000

 711121

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 1.500.000 0,40%  1.500.000

 711122

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

решењу Пореске управе 1.500.000 0,40%  1.500.000

 711123

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 1.500.000 0,40%  1.500.000

 711143 Порез на приходе од непокретности 50.000 0,00%  50.000

 711145

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

Пореске управе 100.000 0,00%  100.000

 711146

Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске 
управе  0,00%   

 711147 Порез на земљиште  0,00%   

 711148
Порез на приходе од непокретности, 
по решењу Пореске управе  0,00%   

 711161 Порез на приходе од осигурања лица  0,00%   

 711181 Самодоприноси 495.000 0,40%  495.000

 711184

Самодопринос од лица који 

самостално обављају делатност 1.000.000   1.000.000

 711191 Порез на друге приходе 4.480.000 1,40%  4.480.000

 711193
Порез на приходе спортиста и 
спортских стручњака 20.000   20.000

713000  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 21.000.000 5,90%                   - 21.000.000

 713121
Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од физичких лица 12.000.000 3,40%  12.000.000

 713122
Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од правних лица 4.500.000 1,30%  4.500.000

 713126

Порез на имовину (осим на 
неизграђено земљиште), обвезника 
који воде пословне књиге                   0,00%   

 713311

Порез на наслеђе и поклон по 

решењу Пореске управе 500.000 0,10%  500.000

23



 713421

Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске 

управе 2.000.000 0,60%  2.000.000

 713422

Порез на пренос апсолутних права на 
акцијама и другим хартијама од 
вредности, по решењу Пореске  0,00%   

 713423

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

управе        2.000.000 0,60%  2.000.000

 713424

Порез на пренос апсолутних права у 
осталим случајевима, по решењу 
Пореске управе       0,00%   

 713611 Порез на акције на име и уделе  0,00%   

714000  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9.900.000 2,80%                   - 9.900.000

 714441 Средства за противпожарну заштиту  0,00%   

 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.)  350.000 0,10%  350.000

 714513

Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 6.500.000 1,80%  6.500.000

 714543

Накнада за промену намене 

обрадивог пољопривредног земљишта 50.000 0,00%  50.000

 714549

Накнада од емисије SO2, NO2, 
прашкастих материја и одложеног 
отпада  0,00%   

 714552 Боравишна такса  0,00%   

 714562
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 3.000.000 0,80%  3.000.000

 714572
Комунална такса за држање 
средстава за игру („забавне игре“)  0,00%   

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ 4.000.000 1,10%                   - 4.000.000

 716111
Комунална такса за истицање фирме 
на пословном простору 4.000.000 1,10%  4.000.000

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 191.392.087 52,70% 2.645.000 194.037.088

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0,00%                   - 0

 732140
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова  0,00%  

                    

-      

733000  

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 191.392.087 52,70% 2.645.000 194.037.087

 733151

Ненаменски трансфери од Републике 

у корист нивоа општина 181.542.087 50,70% 2.645.000 184.187.087

 733151
Наменска средства од другиг нивоа 
власти 2.850.000   2.850.000

 733154

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

нивоаопштина  0,00%  

                    

-      

 733253
Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа општина 7.000.000 2,00%  7.000.000

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 27.342.000 7,80% 22.790.000 50.582.000

741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.532.000 1,70%                   - 6.032.000

 741151 Камате на средства трезора општине 1.500.000 0,60%  1.500.000

 741411
Приход од имовине који припада 
имаоцима полисе осигурања  0,00%  

                    

-      
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 741510
Накнада за коришћење природних 
добара  0,00%  

                    

-      

 741520
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта  0,00%  

                    

-      

 741522

Средства остварена од давања у 
закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредних објеката у 
државној својини 200.000 0,10%  200.000

 741526
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 150.000 0,00%  150.000

 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 0,70%  2.332.000

 741532

Комунална такса за коришћење 

простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на  0,00%  

                    

-      

 741533

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

привременог коришћења  0,00%  

                    

-      

 741534
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 1.300.000 0,40%  1.300.000

 741535
Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом  0,00%  

                    

-      

 741542

Накнада за коришћење природног 

лековитог фактора  0,00%  

                    

-      

 741560 Накнада за воде  0,00%  

                    

-      

 741569
Накнада за коришћење сливних вода 
од приватних лица 50.000 0,00%  50.000

742000  
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 10.061.000 2,80%                   - 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 1,00%  3.610.000

 742251 Општинске административне таксе 800.000 0,20%  800.000

 742252
Накнада за обавезни здравствени 
преглед биља  0,00%  

                    

-      

 742253
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта (дубиоза) 400.000 0,10%  400.000

 742254

Трошкови пореског и прекршајног 
поступка изворних јавних прихода 

општина и градова  0,00%  

                    

-      

 742351

Приходи  које својом делатношћу 
остваре органи и организације 
општине 5.000.000 1,40%  5.000.000

 742372
Приходи буџетских корисника које 
остварују додатним активностима 251.000 0,10%  251.000

743000  
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 3.070.000 0,80%                   - 3.070.000

 743324

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 3.000.000 0,80%  3.000.000
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 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 0,00%  20.000

 743924

Приход од увећаног целокупног 
пореског дуга који је предмет 

принудне наплате за 5% на дан 
почетка 50.000   50.000

744000  

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 0 0,00% 22.790.000 22.790.000

 744151

Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 
нивоа општине  0,00% 13.290.000 13.290.000

 744251

Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 

нивоа општине  0,00% 9.500.000 9.500.000

745000  

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 8.679.000 2,40%                   - 8.679.000

 745151
Остали приходи у корист нивоа 
градова 8.579.000 2,40%  8.579.000

 745152
Закупнина за стан у државној својини
у корист нивоа града 100.000 0,00%  100.000

 745153

Део добити јавног предузећа према 

одлуци управног одбора јавног 
предузећа у корист нивоа градова  0,00%  

                    

-      

770000  
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.030.000 0,00%                   - 1.030.000

 771111
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.030.000 0,00%  1.030.000

790000  ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0,00%                   -                     -

 791110 Приходи из буџета  0,00%  

                    

-      

800000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100.000 0,00%                   - 100.000

810000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 100.000 0,00%                   - 100.000

 811000 Примања од продаје непокретности 100.000 0,00%  100.000

 812000
Примања од продаје покретне 
имовине  0,00%  

                    

-      

840000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 
ИМОВИНЕ 0 0,00%                   -

                    

-      

 841000 Примања од продаје земљишта  0,00%  

                    

-      

900000  
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0,00%                   -                     -

910000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0,00%                   -

                    

-      

 911441

Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у корист 
нивоа градова  0,00%  

                    

-      

 912 Примања од иностраног задуживања  0,00%  

                    

-      

920000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 0 0,00%                   -

                    

-      

 921941

Примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала у корист нивоа 
градова  0,00%  

                    

-      
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 7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 304.409.087 84,30% 25.435.000 329.844.087

 
3+7+8
+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 360.577.149 100,00% 25.435.000 386.012.149

Легенд

а средства из буџета Средства из буџета

Средства 
из осталих 

извора

 Изворни приходи 56.787.000 22.790.000

 Уступљени приходи 56.130.000 0

 Трансфери 191.392.087 2.645.000

 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине 100.000 0

 Примања од задуживања 0 0

 Укупно 304.409.087 25.435.000

       Члан 6.

           Члан 10. мења се и гласи:

       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      291.369.
471      

 
   10.890.0

00      
    302.259.471

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
     85.241.7

71      23,6%         50.00
0         85.291.771      

411 Плате и додаци запослених
       57.016.

339      
15,8%                   

-      
     57.016.339

412 Социјални доприноси на терет послодавца
       10.540.

134      
2,9%                   

-      
     10.540.134

413 Накнаде у натури (превоз)
           100.0

00      
0,0%                   

-      
          100.000

414 Социјална давања запосленима
       10.655.

298      
3,0%          50.00

0      
     10.705.298

415 Накнаде за запослене
        6.530.0

00      
1,8%                   

-      
       6.530.000

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи
           400.0

00      
0,1%                   

-      
          400.000

417 Посланички додатак;
 

-      
0,0%                   

-      
                    -      

418 Судијски додатак.
 

-      
0,0%                   

-      
                    -      

27



420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
     94.281.2

11      26,1%    9.610.00
0       103.891.211      

421 Стални трошкови
       10.215.

337      
2,8%        705.00

0      
     10.920.337

422 Трошкови путовања
        5.977.8

00      
1,7%        100.00

0      
       6.077.800

423 Услуге по уговору
       38.464.

368      
10,7%      1.635.0

00      
     40.099.368

424 Специјализоване услуге
       10.763.

601      
3,0%        430.00

0      
     11.193.601

425
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
мат)

       21.067.
106      

5,8%      3.310.0
00      

     24.377.106

426 Материјал

        7.792.9
99      

2,2%      3.430.0
00      

     11.222.999

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
          100.0

00      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;
           100.0

00      
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

       5.000.0
00      1,4%                   

-      
     5.000.000      

4511
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама                     

        5.000.0
00      

1,4%                   
-      

       5.000.000

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
     57.259.0

84      15,9%       800.00
0         58.059.084      

461 Донације страним владама  
-      

0,0%                   
-      

                    -      

462
Донације и дотације међународним 
организацијама

 
-      

0,0%                   
-      

                    -      

4631
Текући трансфери осталим нивоима 
власти

       28.902.
530      

8,0%      28.902.530
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4632
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти

       18.258.
990      

5,1%                   
-      

     18.258.990

464
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

 
-      

0,0%                   
-      

                    -      

465 Остале донације, дотације и трансфери 
       10.097.

564      
2,8%        800.00

0      
   10.897.564      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
     19.270.0

00      5,3%                   
-      

   19.270.000      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
       19.270.

000      
5,3%                   

-      
     19.270.000

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ
     27.378.1

76      7,6%       430.00
0         27.808.176      

481 Дотације невладиним организацијама;
       10.710.

759      
3,0%        200.00

0      
     10.910.759

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
       14.207.

160      
3,9%        180.00

0      
     14.387.160

483
Новчане казне и пенали по решењу 
судова;

        1.165.0
04      

0,3%          50.00
0      

       1.215.004

484

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

           995.2
53      

0,3%                   
-      

          995.253

485
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа;

           300.0
00      

0,1%                   
-      

          300.000

489

Расходи који се финансирају из средстава 
за реализацију националног 
инвестиционог плана

 
-      

0,0%                   
-      

                    -      

490
АДМИНИСТРАТИВНИ  ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА

       2.839.2
29      0,8%                   

-      
     2.839.229      

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
        1.474.6

70      
0,4%                   

-      
       1.474.670

49912 Текућа резерва
        1.364.5

59      
0,4%                   

-      
       1.364.559

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
     69.207.6

78      19,2%  14.545.00
0         83.752.678      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА
     69.107.6

78      19,2%  14.545.00
0         83.652.678      

511 Зграде и грађевински објекти;
       65.816.

180      
18,3%    14.175.0

00      
     79.991.180

512 Машине и опрема;
        2.941.4

98      
0,8%        100.00

0      
       3.041.498

513  Остале некретнине и опрема;
 

-      
0,0%                   

-      
                    -      

514 Култивисана имовина;
           250.0

00      
0,1%        250.00

0      
          500.000

515 Нематеријална имовина
           100.0

00      
0,0%          20.00

0      
          120.000
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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
          100.0

00      0,0%                   
-      

        100.000      

541 Земљиште;
           100.0

00      
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    360.577.1
49      100,0%  25.435.00

0       386.012.149      
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Члан 7.

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функциj
e

Функционална класификација Средства

из буџета
Структура

%

Средства

из

осталих

извора

Укупна

јавна

средства

1 2 3 4 5 6

000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

    27.250.00
0      7,6%

                  
-      

   27.250.00
0      

010 Болест и инвалидност;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

020 Старост;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

030 Корисници породичне пензије;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

040 Породица и деца;
    14.020.00

0      
3,9%                   

-      
   14.020.00

0      

050 Незапосленост;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

060 Становање;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

070
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована 
на другом месту;

      3.890.00
0      

1,1%                   
-      

     3.890.00
0      

080
Социјална заштита - 
истраживање и развој;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

090
Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

      9.340.00
0      

2,6%
                  

-      
     9.340.00

0      

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ   136.446.68 37,8%  10.375.00  146.821.68
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9      0      9      

110

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

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

111 Извршни и законодавни органи
    36.432.54

5      
10,1%

                  
-      

   36.432.54
5      

112
Финансијски и фискални 
послови

      4.189.22
9      

1,2%
                  

-      
     4.189.22

9      

113 Спољни послови
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

120 Економска помоћ иностранству;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

121
Економска помоћ земљама у 
развоју и земљама у транзицији

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

122
Економска помоћ преко 
међународних организација

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

130 Опште услуге;
    81.175.52

3      
22,5%                   

-      
   81.175.52

3      

131 Опште кадровске услуге
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

132
Опште услуге планирања и 
статистике

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

133 Остале опште услуге
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

140 Основно истраживање;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

150
Опште јавне услуге - 
истраживање и развој;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

160

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту;

    14.649.39
2      

4,1%
 10.375.00

0      
   25.024.39

2      

170 Трансакције јавног дуга;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

180
Трансфери општег карактера 
између различитих нивоа власти

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
      5.849.15

0      
1,6%                   

-      
     5.849.15

0      

310 Услуге полиције;
         532.15

0      
0,1%                   

-      
        532.15

0      

320 Услуге противпожарне заштите;
         100.00

0      
0,0%                   

-      
        100.00

0      

330 Судови;
      5.217.00

0      
1,4%

                  
-      

     5.217.00
0      

340 Затвори;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

350
Јавни ред и безбедност - 
истраживање и развој;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

360
Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
    62.466.77

0      17,3%
   5.340.00

0      
   67.806.77

0      
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410

Општи економски и 
комерцијални послови и послови
по питању рада;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

411
Општи економски и 
комерцијални послови

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

412 Општи послови по питању рада
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

420
Пољопривреда, шумарство, лов 
и риболов;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

421 Пољопривреда

      5.128.30
4      

1,4%
      340.00

0      
     5.468.30

4      

422 Шумарство

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

423 Лов и риболов
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

430 Гориво и енергија;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

431
Угаљ и остала чврста минерална 
горива

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

432 Нафта и природни гас
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

433 Нуклеарно гориво
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

434 Остала горива
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

435 Електрична енергија
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

436 Остала енергија
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

440
Рударство, производња и 
изградња;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

441

Ископавање минералних 
ресурса, изузев минералних 
горива

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

442 Производња

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

443 Изградња

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

450 Саобраћај;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

451
Друмски саобраћај

    50.370.46
6      

14,0%    5.000.00
0      

   55.370.46
6      

452
Водени саобраћај

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

453
Железнички саобраћај

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

454
Ваздушни саобраћај

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

455
Цевоводи и други облици 
саобраћаја

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

460 Комуникације;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

470 Остале делатности;                     0,0%                                      -
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-      -      

471
Трговина, смештај и 
складиштење

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

472 Хотели и ресторани
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

473 Туризам

      1.968.00
0      

0,5%
                  

-      
     1.968.00

0      

474
Вишенаменски развојни 
пројекти

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

480
Економски послови - 
истраживање и развој;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

481

Истраживање и развој - Општи 
економски и комерцијални 
послови и послови по питању 
рада

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

482

Истраживање и развој - 
Пољопривреда, шумарство, лов 
и риболов

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

483
Истраживање и развој - Гориво и
енергија

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

484

Истраживање и развој - 
Рударство, производња и 
изградња

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

485
Истраживање и развој - 
Саобраћај

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

486
Истраживање и развој - 
Комуникације

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

487
Истраживање и развој - Остале 
делатности

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

490

Економски послови 
некласификовани на другом 
месту

      5.000.00
0      

1,4%
                  

-      
     5.000.00

0      

500
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

      7.816.60
2      2,2%

                  
-      

     7.816.60
2      

510 Управљање отпадом;
         411.98

5      
0,1%

                  
-      

        411.98
5      

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;

      7.404.61
7      

2,1%
                  

-      
     7.404.61

7      

560

Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

600
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

    28.568.53
0      

7,9%    1.000.00
0      

   29.568.53
0      

610 Стамбени развој;
         400.00

0      
0,1%

                  
-      

        400.00
0      

620 Развој заједнице;     21.388.56 5,9%                      21.388.56

34



4      -      4      

630 Водоснабдевање;
      6.679.96

6      
1,9%                   

-      
     6.679.96

6      

640 Улична расвета;
         100.00

0      
0,0%

   1.000.00
0      

     1.100.00
0      

650
Послови становања и заједнице -
истраживање и развој;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

660

Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом 
месту

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

700 ЗДРАВСТВО

      6.400.00
0      

1,8%                   
-      

     6.400.00
0      

710
Медицински производи, 
помагала и опрема;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

711 Фармацеутски производи
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

712 Остали медицински производи
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

713 Терапеутска помагала и опрема
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

720 Ванболничке услуге;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

721 Опште медицинске услуге
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

722
Специјализоване медицинске 
услуге

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

723 Стоматолошке услуге
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

724 Парамедицинске услуге
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

730 Болничке услуге;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

731 Опште болничке услуге
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

732
Специјализоване болничке 
услуге

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

733
Услуге медицинских центара и 
породилишта

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

734
Услуге домова за негу и 
опоравак

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

740 Услуге јавног здравства;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

750
Здравство - истраживање и 
развој;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

760
Здравство некласификовано на 
другом месту.

      6.400.00
0      

1,8%                   
-      

     6.400.00
0      

800
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ

    34.361.67
4      9,5%

   4.320.00
0      

   38.681.67
4      

810 Услуге рекреације и спорта;
      7.102.00

0      
2,0%

   2.000.00
0      

     9.102.00
0      

820 Услуге културе;
    26.959.67

4      
7,5%    2.320.00

0      
   29.279.67

4      
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830 Услуге емитовања и штампања;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

840
Верске и остале услуге 
заједнице;

         300.00
0      

0,1%                   
-      

        300.00
0      

850
Рекреација, спорт, култура и вере
- истраживање и развој;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

860

Рекреација, спорт, култура и 
вере, некласификовано на 
другом месту

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

900
ОБРАЗОВАЊЕ

    51.417.73
4      

14,3%    4.400.00
0      

   55.817.73
4      

910
Предшколско и основно 
образовање;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

911 Предшколско образовање
    14.128.41

4      
3,9%    4.400.00

0      
   18.528.41

4      

912 Основно образовање
    37.289.32

0      
10,3%

                  
-      

   37.289.32
0      

913
Основно образовање са домом 
ученика

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

914
Основно образовање са средњом 
школом

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

915 Специјално основно образовање
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

916
Основно образовање са средњом 
школом и домом ученика

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

920 Средње образовање;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

921 Ниже средње образовање
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

922 Више средње образовање
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

923
Средње образовање са домом 
ученика

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

930 Више образовање;
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

931 Више образовање
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

932
Више образовање са 
студентским домом

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -

940 Високо образовање;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

941 Високо образовање - први степен
                    

-      
0,0%                   

-      
                   -

942
Високо образовање - други 
степен

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

950
Образовање које није 
дефинисано нивоом;

                    
-      

0,0%                   
-      

                   -

960 Помоћне услуге образовању;
                    

-      
0,0%

                  
-      

                   -

970
Образовање - истраживање и 
развој;

                    
-      

0,0%
                  

-      
                   -
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Члан 8.

Члан 10. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци из свих извора финансирања у
износу од 386.012.149,07 динара, распоређују се по корисницима и то:

-   Позиција 1, потпозиција 1.01.,економска класификација 411 Плате и додаци
Запосленима, раздео 01.01.01. Скупштина општине функција 110 Извршни и законодавни
органи ,финансијски и фискални  послови, ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ,шифра 
0602,  програмска  активност 0001 Функционисање  локалне  самоуправе,  смањује  се  за  динара
100.000,00, и сада износи динара 3.042.000,00,

      -  Позиција 2 потпозиција 2.01.,економска класификација 412 Социјални доприноси
На терет послодавца (4121), раздео 01.01.01. Скупштина општине функција 110 Извршни
и законодавни органи ,финансијски и фискални  послови, ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА ,
шифра 0602,  програмска активност 0001 Функционисање Локалне самоуправе,смањује се за динара
40.000,00, и сада износи динара 524.300,00,

          - Позиција 19, потпозиција 19.01.,економска класификација 411 Плате и додаци
Запосленима, раздео 02.01.01. Председник општине и општинско веће, функција 111 Извршни
и  законодавни  органи  ,  ,  ПРОГРАМ  15 ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА  ,  шифра  0602,програмска
активност  0001 Функционисање  локалне  самоуправе,  смањује се  за  динара  200.000,00,и  сада
износи 4.439.200,00,

  -  Позиција 20 потпозиција 20.01.,економска класификација 412 Социјални доприноси
На терет послодавца (4121), раздео 02.01.00. Председник општине и општинско веће,функција
 111  Извршни  и  законодавни  органи,ПРОГРАМ  15  ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА,шифра  0602,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе смањује се за динара    50.000,00,
и сада износи 461.000,00 динара,

     - Позиција 45, потпозиција 45.01.,економска класификација 411 Плате и додаци
Запосленима,  раздео  04.01.  Општинска  управа 130  Опште  услуге,  ПРОГРАМ  15  ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА  ,  шифра  0602,   програмска  активност  0001 Функционисање  локалне  самоуправе,
смањује се за динара 394.000,00, и сада износи 34.299.239,00 динара,

     - Позиција 46 потпозиција 46.01.,економска класификација 412 Социјални доприноси
На  терет  послодавца  (4121),  раздео  04.01.  Општинска  управа функција  130  Опште  услуге,
ПРОГРАМ  15  ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА  ,  шифра  0602,   програмска  активност  0001
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Функционисање локалне самоуправе, смањује се за динара  65.000,00, и сада износи 3.805.652,00
динара,

                 - Позиција 51, потпозиција 51.05.,економска класификација 421 Стални трошкови,
раздео  04.01.  Општинска  управа 130 Опште  услуге,  ПРОГРАМ  15 ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА  ,
шифра 0602,  програмска активност 0001 Функционисање локалне  самоуправе,повећава се за динара
100.000,00 и сада износи динара 6.050.000,00,

          -  Позиција  55,  (потпозиција  55.01=500.000,00+55.02.=500.000),економска

класификација  425  Текуће  поправке  и  одржавање,  раздео  04.01.  Општинска
управафункција130  Опште  услуге,  ПРОГРАМ  15  ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА  ,  шифра
0602,програмска  активност  0001  Функционисање  локалне   самоуправе,  смањује се  за  динара
1.000.000,00 и сада износи динара 3.3000.000,00,

           - Позиција 58, потпозиција 58.02.,економска класификација 482 Порези,таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти  другом, раздео 04.01. Општинска управа 130 Опште услуге,
ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА , шифра 0602,  програмска активност 0001
Функционисање локалне  самоуправе, повећава се за 200.000,00 динара и сада износи 1.145.440,00
Динара,

   - Позиција 77 (потпозиција 77.01=130.000,00+77.02.=80.000,00 и 77.04.=180.000,00)
економска    класификација 423 Услуге по уговору,  раздео 04.02.01 ПРОГРАМ 15 Локална
самоуправа код МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, шифра 0602, програмска активност 0002 Месне заједнице,
функција  160  Опште  јавне  услуге  које  нису  квалификоване  на  другом  месту,  смањује се  за
390.000,00 динара и сада износи 1.122.368,00 динара,

            - Позиција 78 (потпозиција 78.0=200.000,00) економска    класификација 424
Специјализоване услуге,  раздео 04.02.01 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа код   МЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА, шифра 0602, програмска активност 0002 Месне заједнице,  функција 160 Опште
јавне услуге које нису квалификоване на другом месту, смањују се за динара  200.000,00 и сада
износи динара 200.000,00,

- Позиција 79 (потпозиција 79.01) економска    класификација 425 Текуће поправке и
одржавање,  раздео 04.02.01 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа код МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
шифра 0602, програмска активност 0002 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које
 нису квалификоване на другом месту, повећава се за динара 1.300.000,00 и сада износи
5.587.000,00 динара,

        - Позиција 80 (потпозиција 80.04=300.000,00+80.07.=330.000,00 ) економска

класификација 426 Материјал,  раздео 04.02.01 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа код МЕСНИХ

, ЗАЈЕДНИЦА, шифра 0602, програмска активност 0002 Месне заједнице, функција 160 Опште
јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,  смањују се за 630.000,00 динара и сада
износи 882.999,01 динара,
- - Позиција 85 (потпозиција 85.01=80.000,00) економска    класификација 482
Порези,таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, раздео 04.02.01 ПРОГРАМ 15
Локална самоуправа код   МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, шифра 0602, програмска активност 0002
Месне заједнице,  функција 160 Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом месту,
смањује се за динара  80.000,00 и сада износи 220.000,00 динара,

-  Позиција бр. 114,   раздео 04.03.02,   Основна школа  „Дуде Јовић“ Жабари

ПРОГРАМ 9  Основно образовање, функција 912,шифра   2002  Функционисање   основних школа,
Програмска  активност 0001-функционисање   основних школа,   Економска Класификација
463,(114.4.=67,.000,00+114.5.1.=100.000,00+114.5.5.=70.000,00+114.8.4.=50.000,00+114.9.1.
=200.000,00+114.10.4.=50.000,00+114.10.9.=30.000,00+114.15.=140.000,00) повећава се за динара
Укупно 707.000,00 и сада износи 12.087.530,00 динара,

        -  Позиција бр. 115 Реконструкција крова школе у Жабарима ,   раздео 04.03.02,
Основна школа  „Дуде Јовић“ Жабари ПРОГРАМ 9   Основно образовање, шифра   2002
Функционисање основних школа,   Програмска   активност 0001-функционисање   основних школа,
Пројекат 2002-П1,   Економска   класификација 4632, смањује се   за 90.000,00  и сада износи
386.000,00 динара,

      -  Позиција бр. 116 Централно грејање школе у Брзоходу,   раздео 04.03.02,   Основна
школа„Дуде Јовић“ Жабари ПРОГРАМ 9   Основно образовање, шифра   2002  Функционисање
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основних школа,   Програмска   активност 0001-функционисање   основних школа,   Пројекат
2002-П2,   Економска   класификација 4632,  повећава се за   93.000,00 и сада износи 976.000,00 
динара,

        -  Позиција бр. 117 Санација терена школе у Сибници ,   раздео 04.03.02,   Основна школа
„Дуде  Јовић“  Жабари  ПРОГРАМ  9    Основно  образовање,  шифра    2002   Функционисање

основних  школа,    Програмска   активност 0001-функционисање    основних  школа,    Пројекат
2002-П3,    Економска    класификација  4632,  смањује се   250.000,00  динара  и  сада  износи
206.000,00Динара,

         - Позиција бр. 118 , (118.13.)   раздео 04.03.02,  Основна школа  „Роса Трифуновић“
Александровац ПРОГРАМ 9    Основно образовање, шифра 2002  Функционисање  основних школа,
Програмска   активност 0001-функционисање   основних школа,   Економска   класификација 4632,
(за столице и тример) повећава се за  170.000,00 динара и сада износи 8.763.000,00 динара,

        - Отвара се нова Позиција бр. 325 ОШ:“Роса Трифуновић“ Александровац    Сређивање
Кабинета за језике, раздео 04.3.3,   ПРОГРАМ   9 Основно   Образовање,   шифра 2002,Пројекат
 2002-П9    ,    Економска      класификација   4632, и износи динара 520.000,00 ,

- Позиција 162, потпозиција 162.01.Спортски клубови,економска класификација 481
Донације невладиним организацијама (4819) , раздео 04.05. Физичка култура, функција 810- 
Услуге рекреације и спорта, ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ , шифра 1301,
програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, повећава се за динара 600.000,00 и сада износи 5.656.000,00 динара,

- Позиција 166, потпозиција 166.01.Донације за инвестиције Спортских клубова,
економска класификација 481Донације невладиним организацијама (4819) , раздео 04.05.
Физичка култура, функција810-Услуге рекреације и спорта, ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ  СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ , шифра 1301,  програмска активност 0001 Подршка локалним  спортским
организацијама, удружењима и савезима смањује се за динара  300.000,00 и сада износи 100.000,00
динара,

                      - Позиција  184,  потпозиција 184.01.,економска класификација  411 Плате и додаци
Запосленима, раздео 04.07.01. Предшколска установа „Моравски цвет“ функција 911 Предшколска
образовање, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ , шифра 2001  програмска активност
0001 Функционисање предшколске установе, повећава  се  за  динара  694.000,00,и  сада  износи
7.451.5000,00 динара,

      -Позиција 185, потпозиција 185.01.,економска класификација 412 Социјални доприноси
На терет послодавца (4121), раздео 04.07.01. Предшколска установа„Моравски цвет“ функција 911
Предшколска образовање,ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ , шифра 2001  програмска
активност 0001 Функционисање предшколске установе, повећава се за динара 155.000,00, и сада
н износи динара 1.394.400,00,

       -Позиција 187, ( потпозиција 187.01.=100.000,00+187.03.=100.000+187.04.=300.000,00),
економска класификација 414 Социјална давања запосленима, раздео 04.07.01. Предшколска
установа „Моравски цвет“ функција 911  Предшколска образовање,ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО

ОБРАЗОВАЊЕ , шифра 2001  програмска активност 0001 Функционисање предшколске установе,
смањује се за динара 500.000,00, и сада износи 735.044,00 динара,
            - Позиција 189, ( потпозиција 18.01.=50.000,00), економска класификација 416 Награде.
Бонуси и остали посебни расходи, раздео 04.07.01. Предшколска установа „Моравски цвет“
функција 911  Предшколска образовање,ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ , шифра 
2001програмска активност 0001Функционисање предшколске установе, смањује се за 50.000,00, и
позиција се гаси,

   -  Позиција  314  ,  шифра 0701-Пројекат  0701-П5-  Асфалтирање  путева  на  територији
општине,економска    класификација  511   Зграде и грађевински објекти, раздео 04.08.03. функција
451-Друмски саобраћај,  ЈП  Дирекција  за изградњу   општине  Жабари  ПРОГРАМ 7 -Путна
инфраструктура ( за пут у Мирјеву и Породину), повећава се за динара  3.541.000,00 и сада износи
динара 30.722.340,00,

- Позиција 323 ,  ПРОГРАМ 13-Развој културе шифра 1201-Пројектна документација и
изградња установа културе,  економска    класификација 511  Зграде и грађевински објекти, раздео
04.08.04.функција   820-Услуге  културе,   ЈП   Дирекција   за  изградњу  општине   Жабари   П-1
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Реконструкцијакрова на Дому културе у Породину смањује  се за динара  648.000,00 и сада износи
3.392.000,00 динара,

      -Позиција  324 ,  ПРОГРАМ 13-Развој културе шифра 1201-Пројектна документација и
изградња  установа културе,  економска    класификација  511  Зграде и грађевински објекти, раздео
04.08.04.функција   820-Услуге  културе,   ЈП   Дирекција   за  изградњу  општине   Жабари   П-2
Реконструкција крова на Дому културе у Брзоходу    , смањује се за динара 1.293.000,00 и сада износи
динара

6.286.000,00,
- Позиција 274, потпозиција 274.01.Текуће поправке и одржавање, економска

класификација 425 , раздео 04.12.Ванредне ситуације, функција 250-Одбрана   неквалификована
на другом месту, ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,  шифра 0602,  програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе смањује се за динара 200.000,00 и сада износи
100.000,00 динара,

- Позиција 278, потпозиција 278.01.Накнада штете услед елемнтарних непогода,
економска   класификација 484 , раздео 04.12.Ванредне ситуације, функција 250-Одбрана
неквалификована  на  другом  месту,  ПРОГРАМ  15  ЛОКАЛНА  САМОУПРАВА,шифра  0602,
програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, смањује се за динара  100.000,00
и сада износи 600.000,00 динара и

-Позиција 316 , ПРОГРАМ 15-Локална самоуправа, програмска активност
0001-Функционисање локалне самоуправе,Пројекат 0602-П1, шифра 0602-Набавка радара за
Полицијску станицу Жабари,  економска    класификација 512  Машине  иопрема,  раздео 04.14.
функција  310-Услуге полиције, смањује се за динара 1.500.000,00 и позииција се гаси.

Члан 9.

                           Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном  гласнику општине Жабари“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 400-  389/2015-01                                         
Жабари  25.11. 2015. године                                                        

         
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
    БЕГОВИЋ САША, СР.
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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I-Р Е Б А Л А Н С А    Б У Џ Е Т А  2015 Г.

Предлажемо да се приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за
2015 годину  који су планирани у износу од  360.577.149,07 динара остану на истом планираном
износу  (после  II  ребаланса),  сопствена  средства  осталих  буџетских  корисника  остаје  на  истом
планираном нивоу од 25.435.000,00  , а самим тим и план Трезора општине Жабари  остаје на већ
планираном износу од динара 386.012.149,07.

Од уштеђених средстава преко Јавних набавки, Програм 7-Путна инфраструктура, поготову
код  асфалтирања  5 путних  праваца  Витежево,Полатна,Свињарево,Симићево  и  Тићевац  остало  је
2.954.000,00 динара  где је  носилац  инвестиција  била  Дирекција  за  изградњу,  код асфалтирања  3
насеља Кочетин, Сибница и Четереже остало је 274.000,00 динара укупно динара 3.228.000,00 и та
средства  заједно  са  остатком  средстава  после  јавне  набавке  код  Програма  13  културе
(Реконструкције  Дома  културе  у  Породину  динара  648.000,00  и  рекострукције  Дома  културе  у
Брзоходу  финара  1.293.000,00=  1.941.000,00 динара  укупно  5.169.000,00  ,1.000.000,00 динара  из
Програма 15 Општинске управе 1.500.000,00 динара, од Програма 15 Набавка радара за ПС Жабари

и  600.000,00 динара од осталих корисника = 8.269.000,00 још неких ситница код разних програма,
финансирамо још 2 Пројекта код Програма 7 Путне инфраструктуре  и то реконструкција пута у
Мирјеву динара  4.259.000,00 и реконструкција пута у Породину динара  4.010.000,00=8.269.000,00.
Такође користимо средства уштеђена и од неких завршених инвестиција и улажемо је у образовање
и  то  код  школе  у  Александровцу  динара  585.000,00 и  код  школе  у  Жабарима  нових  500.000,00
динара. Одвојили смо још 600.000,00 динара и за наше спортске клубове на терет оних позиција
које неће да се изврше до краја 2015.године.  
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           У оквиру осталих расхода извршили смо измену позиција  т.ј. оне за које већ постоји
Одлука али су средства недовољна или пак имамо уштеду.

Овај предлог Ребаланса буџета за 2015. годину радимо у складу са чланом 28. Буџета
општине Жабари за 2015. годину(„Сл.гласник општине Жабари“ бр. 7/2014, 4/2015 и 8/2015). 

 У  прилогу  су  табеле  по  корисницима,програмима  и  функционалнох
класификацији:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификацијау динарима

1.
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7 + 8 329.844.087

2.
Укупни  расходи  и  издаци  за  набавку  нефинансијске
имовине

4 + 5 386.012.149

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -56.168.062

4.
Издаци  за  набавку  финансијске  имовине  (у  циљу
спровођења јавних политика) категорија 62

62 0

5.
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92  

6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -56.168.062

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од задуживања 91 0

2.
Примања  од  продаје  финансијске  имовине  (конта  9211,
9221, 9219, 9227, 9228)

92 0

3. Неутрошена средства из претходних година 3 56.168.062

4.
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)

6211 0

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) -56.168.062

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функ

циje
Функционална

класификација 
Средства из
буџета

Структура

%

Средства

из

осталих

извора

Укупна

јавна

средства

1 2 3 4 5 6

000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

    27.250.000 7,6%                   
-      

   27.250.000
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010 Болест и инвалидност;                     - 0,0%                   
-      

                   -

020 Старост;                     - 0,0%                   
-      

                   -

030 Корисници породичне пензије;                     - 0,0%                   
-      

                   -

040 Породица и деца;     14.020.000 3,9%
                  

-      
   14.020.000

050 Незапосленост;                     - 0,0%
                  

-      
                   -

060 Становање;                     - 0,0%
                  

-      
                   -

070

Социјална помоћ угроженом 
становништву 
некласификована на другом 
месту;

      3.890.000 1,1%                   
-      

     3.890.000

080
Социјална заштита - 
истраживање и развој;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

090
Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

      9.340.000 2,6%
                  

-      
     9.340.000

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ   136.446.689 37,8%
 10.375.00

0       146.821.689

110

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

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

111 Извршни и законодавни органи
    36.432.545 10,1%

                  
-      

   36.432.545

112
Финансијски и фискални 
послови

      4.189.229 1,2%                   
-      

     4.189.229

113 Спољни послови
                    - 0,0%                   

-      
                   -

120
Економска помоћ 
иностранству;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

121
Економска помоћ земљама у 
развоју и земљама у транзицији

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

122
Економска помоћ преко 
међународних организација

                    - 0,0%                   
-      

                   -

130 Опште услуге;
    81.175.523 22,5%

                  
-      

   81.175.523

131 Опште кадровске услуге
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

132
Опште услуге планирања и 
статистике

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

133 Остале опште услуге
                    - 0,0%                   

-      
                   -

140 Основно истраживање;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

150
Опште јавне услуге - 
истраживање и развој;

                    - 0,0%                   
-      

                   -
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160

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту;

    14.649.392 4,1%
 10.375.00

0      
   25.024.392

170 Трансакције јавног дуга;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

180

Трансфери општег карактера 
између различитих нивоа 
власти

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

300
ЈАВНИ РЕД И 
БЕЗБЕДНОСТ

      5.849.150 1,6%
                  

-           5.849.150

310 Услуге полиције;
         532.150 0,1%

                  
-      

        532.150

320
Услуге противпожарне 
заштите;

         100.000 0,0%
                  

-      
        100.000

330 Судови;
      5.217.000 1,4%                   

-      
     5.217.000

340 Затвори;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

350
Јавни ред и безбедност - 
истраживање и развој;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

360

Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом 
месту

                    - 0,0%                   
-      

                   -

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
    62.466.770 17,3%    5.340.00

0      
   67.806.770

410

Општи економски и 
комерцијални послови и 
послови по питању рада;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

411
Општи економски и 
комерцијални послови

                    - 0,0%                   
-      

                   -

412
Општи послови по питању 
рада

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

420
Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

421 Пољопривреда
      5.128.304 1,4%

      340.00
0      

     5.468.304

422 Шумарство
                    - 0,0%                   

-      
                   -

423 Лов и риболов
                    - 0,0%                   

-      
                   -

430 Гориво и енергија;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

431
Угаљ и остала чврста 
минерална горива

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

432 Нафта и природни гас
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

433 Нуклеарно гориво
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

434 Остала горива
                    - 0,0%                   

-      
                   -

435 Електрична енергија
                    - 0,0%                   

-      
                   -

436 Остала енергија                     - 0,0%                                      -
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-      

440
Рударство, производња и 
изградња;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

441

Ископавање минералних 
ресурса, изузев минералних 
горива

                    - 0,0%                   
-      

                   -

442 Производња
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

443 Изградња
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

450 Саобраћај;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

451
Друмски саобраћај

    50.370.466 14,0%    5.000.00
0      

   55.370.466

452
Водени саобраћај

                    - 0,0%                   
-      

                   -

453
Железнички саобраћај

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

454
Ваздушни саобраћај

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

455
Цевоводи и други облици 
саобраћаја

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

460 Комуникације;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

470 Остале делатности;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

471
Трговина, смештај и 
складиштење

                    - 0,0%                   
-      

                   -

472 Хотели и ресторани
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

473 Туризам
      1.968.000 0,5%

                  
-      

     1.968.000

474
Вишенаменски развојни 
пројекти

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

480
Економски послови - 
истраживање и развој;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

481

Истраживање и развој - Општи 
економски и комерцијални 
послови и послови по питању 
рада

                    - 0,0%                   
-      

                   -

482

Истраживање и развој - 
Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

483
Истраживање и развој - Гориво 
и енергија

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

484

Истраживање и развој - 
Рударство, производња и 
изградња

                    - 0,0%                   
-      

                   -

485
Истраживање и развој - 
Саобраћај

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

486
Истраживање и развој - 
Комуникације

                    - 0,0%                   
-      

                   -

487 Истраживање и развој - Остале                     - 0,0%                                      -
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делатности -      

490

Економски послови 
некласификовани на другом 
месту

      5.000.000 1,4%
                  

-      
     5.000.000

500
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

      7.816.602 2,2%
                  

-           7.816.602

510 Управљање отпадом;
         411.985 0,1%

                  
-      

        411.985

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;

      7.404.617 2,1%
                  

-      
     7.404.617

560

Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту

                    - 0,0%                   
-      

                   -

600
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

    28.568.530 7,9%    1.000.00
0      

   29.568.530

610 Стамбени развој;
         400.000 0,1%                   

-      
        400.000

620 Развој заједнице;
    21.388.564 5,9%                   

-      
   21.388.564

630 Водоснабдевање;
      6.679.966 1,9%

                  
-      

     6.679.966

640 Улична расвета;
         100.000 0,0%

   1.000.00
0      

     1.100.000

650
Послови становања и заједнице
- истраживање и развој;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

660

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом 
месту

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

700 ЗДРАВСТВО
      6.400.000 1,8%

                  
-           6.400.000

710
Медицински производи, 
помагала и опрема;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

711 Фармацеутски производи
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

712 Остали медицински производи
                    - 0,0%                   

-      
                   -

713 Терапеутска помагала и опрема
                    - 0,0%                   

-      
                   -

720 Ванболничке услуге;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

721 Опште медицинске услуге
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

722
Специјализоване медицинске 
услуге

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

723 Стоматолошке услуге                     - 0,0%                                      -

46



-      

724 Парамедицинске услуге
                    - 0,0%                   

-      
                   -

730 Болничке услуге;
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

731 Опште болничке услуге
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

732
Специјализоване болничке 
услуге

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

733
Услуге медицинских центара и 
породилишта

                    - 0,0%                   
-      

                   -

734
Услуге домова за негу и 
опоравак

                    - 0,0%                   
-      

                   -

740 Услуге јавног здравства;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

750
Здравство - истраживање и 
развој;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

760
Здравство некласификовано на 
другом месту.

      6.400.000 1,8%
                  

-      
     6.400.000

800
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ

    34.361.674 9,5%    4.320.00
0      

   38.681.674

810 Услуге рекреације и спорта;
      7.102.000 2,0%    2.000.00

0      
     9.102.000

820 Услуге културе;
    26.959.674 7,5%

   2.320.00
0      

   29.279.674

830 Услуге емитовања и штампања;
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

840
Верске и остале услуге 
заједнице;

         300.000 0,1%
                  

-      
        300.000

850
Рекреација, спорт, култура и 
вере - истраживање и развој;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

860

Рекреација, спорт, култура и 
вере, некласификовано на 
другом месту

                    - 0,0%                   
-      

                   -

900
ОБРАЗОВАЊЕ

    51.417.734 14,3%
   4.400.00

0         55.817.734

910
Предшколско и основно 
образовање;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

911 Предшколско образовање
    14.128.414 3,9%    4.400.00

0      
   18.528.414

912 Основно образовање
    37.289.320 10,3%                   

-      
   37.289.320

913
Основно образовање са домом 
ученика

                    - 0,0%                   
-      

                   -

914
Основно образовање са 
средњом школом

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

915
Специјално основно 
образовање

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

916

Основно образовање са 
средњом школом и домом 
ученика

                    - 0,0%                   
-      

                   -

920 Средње образовање;                     - 0,0%                                      -
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-      

921 Ниже средње образовање
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

922 Више средње образовање
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

923
Средње образовање са домом 
ученика

                    - 0,0%                   
-      

                   -

930 Више образовање;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

931 Више образовање
                    - 0,0%                   

-      
                   -

932
Више образовање са 
студентским домом

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

940 Високо образовање;
                    - 0,0%

                  
-      

                   -

941
Високо образовање - први 
степен

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

942
Високо образовање - други 
степен

                    - 0,0%                   
-      

                   -

950
Образовање које није 
дефинисано нивоом;

                    - 0,0%                   
-      

                   -

960 Помоћне услуге образовању;
                    - 0,0%                   

-      
                   -

970
Образовање - истраживање и 
развој;

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

980
Образовање некласификовано 
на другом месту

                    - 0,0%
                  

-      
                   -

 
УКУПНО   360.577.149 100,0%  25.435.00

0      
 386.012.149
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Програм 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
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   0601   Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 7.091.951,41

   

0601-

0001   Водоснабдевање 

  630  224 511 Зграде и грађевински објекти 6.679.965,79

   

0601-

П1  5114

Израда и пројектовање водоснабдевања 

КО Александровац - општина Жабари 1.020.000,00

     511411 Планирање и праћење пројекта 30.000,00

     511441 Стручна оцена и коментари 70.000,00
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0601-

П2  5113 Водоснабдевање у Александровцу 5.559.965,79

   

0601-

0002   Управљање отпадним водама

  510  226 511 Зграде и грађевински објекти 411.985,62

     511

Израда прикључка на канализационој 

мрежи 25.000,00

     5114 Планирање и праћење пројекта 50.000,00

     511

Реконструкција фекалног колектора у 

ул. 9. септембра, Смедеревска и делу 

ул. Кнеза Милоша - I фаза 336.985,62

      Свега за Програм 2 7.091.951,41

 

Програм 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
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4

08.03

.  0701.   Програм 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 48.208.340,00

   

0701-

0002   

Програмска активност 0002: Одржавање 

путева  

  451    Друмски саобраћај  

     425 Текуће поправке и одржавање 10.856.000,00

    233 425 Текуће поправке и одржавање 486.000,00

   

0701-

П1 310 4251

Уређење (ревитализација) пољских путева 

на територији општине Жабари 10.010.000,00

      

Уређење (ревитализација) пољских путева 

на територији општине Жабари 10.010.000,00

      

Израда пројектне документације за 

уређење (ревитализацију) пољских путева 

на територији општине Жабари 360.000,00

     511 Зграде и грађевински објекти 37.352.340,00

   

0701-

П2   

Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 3.160.000,00

   

0701-

П3   

Извођење радова на летњем одржавању 

локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 2.520.000,00

   

0701-

П4  5114 Пројектно планирање 950.000,00

   

0701-

П5  5113

Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 30.722.340,00

      

Реконструкција локалног пута од Дома 

културе

11.530.000,00

      Изградња улице у МЗ Полатна (до гробља)

      Изградња улице у Свињареву (од школе)

      

Асфалтирање пута до Влашког гробља у 

Симићеву

      

Изградња локалног пута у Тићевцу Бучар - 

Пискоњ

      Реконструкција пута, локалног пута - 

саобраћајнице Четереже - Сибница (од 

11.998.000,00
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Сибнице)

      Реконстгрукција пута Кочетин - Орљево

      

Изградња локалног пута у Четереже, од 

Дома ул. Станоја Главаша

      Реконструкција пута у Миријеву 3.759.000,00

      Реконструкција пута у Породину 3.010.000,00

      

Стручни надзор на асфалтирању путева на 

територији општине Жабари 425.340,00

      Свега за Програм 7 48.208.340,00

         

Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
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1201  

0001   Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 10.041.000,00

      

Функционисање локалних установа 

културе  

     511 Зграде и грађевински објекти 10.041.000,00

     5114

Пројектна докуметација за 

реконструкцију крова Дома културе 

у Породину

130.000,00

   

1201- 

П1  5113

Инвестиционо одржавање објекта 

на згради културе у Брзоходу 6.289.000,00

     5113

Стручни надзор на инвестиционом 

одржавању објекта на згради 

културе у Брзоходу 150.000,00

      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П1 6.439.000,00

   

1201- 

П2  5113

Реконструкција Дома културе у 

Породину 3.392.000,00

     5113

Стручни надзор на реконструкцији

Дома културе у Породину 80.000,00

      УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-П2 3.472.000,00

      Свега за Програм 13 10.041.000,00

 

Програм 2 7.091.951,41

Програм 7 48.208.340,00

Програм 13 10.041.000,00

Укупно програми 2+7+13 58.249.340,00
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2015.Г.
 

Раздео Програм Прог.активност Пројекат

Функц

ија     Корисници
Средства

буџета  %

Средства из
осталих

извора

Укупна јавна 
средства

01.01.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  111 Скупштина општине 15.394.245,00 4,27  15.394.245,00

01.02.   0602 П1 111 Дан општине 1.550.000,00 0,43  1.550.000,00
01.03.   0602 П2 160 Изборна комисија 500.000,00 0,14  500.000,00
01.04.   0602 П3 160 Политичке странке 89.350,00 0,02  89.350,00

     Укупно раздео 1: 17.533.595,00 4,86  17.533.595,00

02.01.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  111 Председник општине и опш.веће 19.488.300,00 5,40  19.488.300,00

     Укупно раздео 2: 19.488.300,00 5,40  19.488.300,00

03.01.
15 Локална

самоуправа 0602-0004  330
Општинско јавно 
правобранилаштво Жабари 3.917.000,00 1,09  3.917.000,00

     Укупно раздео 3: 3.917.000,00 1,09  3.917.000,00

04.01.
15  Локална
самоуправа 0602-0001  130 Општинска управа 81.175.523,00 22,51  81.175.523,00

   0602 П11 112 Буџетска резерва 2.839.229,14 0,79  2.839.229,14

     Укупно раздео 04.01: 84.014.752,14 23,30  84.014.752,14

04.02.1.
15 Локална

самоуправа 0602-0002  160 Месне заједнице 14.060.042,24 3,90 10.375.000,00 24.435.042,24

4.2.2.2.
2  Комунална
делатност 0601-0010  640 Улична расвета 100.000,00 0,03 1.000.000,00 1.100.000,00

 
7.  Комунална

инфраструктура 0701-0002  451 Одржавање путева 6.516.217,70 1,81 5.000.000,00 11.516.217,70

 
13  Развој
културе 1201-0001  820 Услуге културе 457.056,40 0,13 2.000.000,00 2.457.056,40

 
14 Развој спорта
и омладине   810

Одржавање спортске 
инфраструктуре 1.231.662,56 0,34 2.000.000,00 3.231.662,56

53



     Укупно раздео 04.02: 22.364.978,90 6,20 20.375.000,00 42.739.978,90

04.03.01.
9 Основно

образовање 2002-0001  912 Превоз ученика 4.757.800,00 1,32  4.757.800,00

04.03.02.    912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 12.087.530,00 3,35  12.087.530,00

   2002 П1 912
Реконстрикција крова школе у

Жабарима 386.000,00 0,11  386.000,00

   2002 П2 912
Централно грејање школе у

Брзоходу 976.000,00 0,27  976.000,00

   2002 П3 912 Санација темеља школе у Сибници 206.000,00 0,06  206.000,00

   2002 П4 912
Реконстр.школског изралишта и

трибина у Витежеву 1.660.470,00 0,46  1.660.470,00

     Укупно раздео 4.3.2. 15.316.000,00 4,25  15.316.000,00

04.03.03.  2002-0001  912
Осн.школа" Роса 
Трифуновић"Ал 8.763.000,00 2,43  8.763.000,00

   2002 П4 912
Замена прозора и столарије у

школи у Влашком Долу 1.301.000,00 0,36  1.301.000,00

   2002 П5 912
Сређивање фасаде школе у

Тићевцу 754.000,00 0,21  754.000,00

   2005 П6 912
Изградња трибина у школском
дворишту у Влашком Долу  0,00  0,00

   2005 П7 912
Сређивање школског дворишта у

Александровцу 2.275.520,00 0,63  2.275.520,00

   2005 П8 912
Реконструкција зграде у школском

дворишту у Ореовици 3.602.000,00 1,00  3.602.000,00
   2005 П9 912 Кабинет за језике 520.000,00 0,14  520.000,00
     Укупно раздео 4.3.3. 17.215.520,00 4,77  17.215.520,00
     Укупно раздео 04.03. 37.289.320,00 10,34  37.289.320,00

04.04.01.
13 Развој

културе 1201-0001  820 Центар за културу Жабари 4.459.200,00 1,24  4.459.200,00

   1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1.150.000,00 0,32 300.000,00 1.450.000,00
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   1201 П2 820 Остале манифестације 1.598.751,00 0,44  1.598.751,00
     Укупно раздео 04.04.01. 7.207.951,00 2,00 300.000,00 7.507.951,00

04.04.02.    820 Народна библиотека Жабари 2.762.000,00 0,77 20.000,00 2.782.000,00

   1201 П3 820
Културне манифестације у 
Библиотекарству 120.000,00 0,03  120.000,00

     Укупно раздео 04.04.02. 2.882.000,00 0,80 20.000,00 2.902.000,00

04.04.03.    820 Трансфери ост.нив.вл-културе 840.000,00 0,23  840.000,00
     Укупно раздео 04.04.03: 840.000,00 0,23  840.000,00

04.04.04.    840 Верске и др.услуге заједнице 300.000,00 0,08  300.000,00
     Укупно раздео 04.04.04: 300.000,00 0,08  300.000,00
     Укупно раздео 04.04. 11.229.951,00 3,11 320.000,00 11.549.951,00

04.05.01.
.

14 Развој спорта
и омладине 1301-0001  810 Спортски савез општине Жабари 5.656.000,00 1,40  5.056.000,00

04.05.02.  1301-0002  810 Подршка рекреативном спорту 1.134.000,00 0,40  1.434.000,00
     Укупно раздео 04.05. 6.790.000,00 1,80  6.490.000,00

04.06.01.
11  Социјална  и
дечја заштита 0901-0006  40 Породица и деца 14.020.000,00 3,89  14.020.000,00

04.06.02.  0901-0001  70
Социјална помоћ угроженом 
становништву 1.460.000,00 0,40  1.460.000,00

04.06.03.    70 Центар за социјални рад Жабари 2.430.000,00 0,67  2.430.000,00

04.06.04.    90 Донације невладиним орган. 340.000,00 0,09  340.000,00

04.06.05.  0901-0005  90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,13  470.000,00

04.06.06.  0901-0004 901 П1 90 Прој."Помоћ и кући за стара лица" 3.030.000,00 0,84  3.030.000,00

04.06,07.  0901-0004 901 П2 90
Прој."Помоћ за децу и младе са 
инвалидитетом"     500.000,00 0,14  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 0,28  1.000.000,00
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04.06.09.  0901-0004 901 П4 90
Прој."ПУК-Помоћ за особе са 
инвалидитетом" 1.000.000,00 0,28  1.000.000,00

04.06.10.  901-0003 901 П1 90

Пројекат:"Помоћ за интерно
расељена лица са Косова-

избеглице 1.000.000,00 0,28  1.000.000,00

04.06.11.  901-0003 901-П2 90

Пројекат:"Помоћ за интерно
расељена лица ван  Косова-

избеглице 2.000.000,00 0,55  2.000.000,00

     Укупно  раздео 04.06. 27.250.000,00 7,56  27.250.000,00

04.07.
8  Предшкол
васпитање 2001-0001  911

Предшколска 
установа"Моравски 
цвет"Жабари 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00

     Укупно раздео 04.07. 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00

04.08.01.

1 Локални

развој  и

просторно

планирање 1101-0001  620
ЈП Дирекција за изградњу 
Жабари. 21.388.564,00 5,93  21.388.564,00

     Укупно програм 1: 21.388.564,00 5,93  21.388.564,00

04.8.02.
2 Комунална

делатност 0601-0001  630 Водоснабдевање 6.679.965,79 1,85  6.679.965,79
  0601-0002  510 Управљање отпадним водама 411.985,62 0,11  411.985,62
  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: 7.091.951,41 1,97  7.091.951,41

04.08.03.
7  Путна
инфраструктура 0701-0001  451

Друмски саобраћај-управљање 
инфраструктуром  0,00  0,00

  0701-0002  451 Одржавање путева 1.336.911,60 0,37  1.336.911,60

   0701 П1 451 Ревитализација пољских путева 10.010.000,00 2,78  10.010.000,00

   0701 П 2 451
Поплочавање тротоара у 
Жабарима 3.160.000,00 0,88  3.160.000,00

   0701 П3 451 Летње одржавање путева 2.520.000,00 0,70  2.520.000,00
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   0701 П4 451 Пројекти за путну инфраструктуру 950.000,00 0,26  950.000,00

   0701 П5 451
Асфалтирање путева на територији
општине 30.722.340,00 8,52  30.722.340,00

     Укупно програм 7: 48.699.251,60 13,51  48.699.251,60

04.08.04.
13 Развој

културе 1201-0001  820 Развој културе 130.000,00 0,04  130.000,00

04.08.05.  1201-0001 1201-П1 820
Реконструкција Дома културе у

Породину 3.392.000,00 0,94  3.392.000,00

04.08.06.  1201-0001 1201-П2 820
Реконструкција Дома културе у

Брзоходе 6.286.000,00 1,74  6.286.000,00

     Укупно програм 13: 9.808.000,00 2,72 300.000,00 10.108.000,00
     Укупно раздео 04.08: 86.987.767,01 24,12  86.987.767,01
       0,00  0,00

04.09.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  610 Стамбени развој 400.000,00 0,11  400.000,00

     Укупно раздео 04.09. 400.000,00 0,11  400.000,00

04.10.

6 Заштита

животне

средине 0401-0001  550 Фонд за заштиту животне средине 7.404.617,12 2,05  7.404.617,12
     Укупно раздео 04.10. 7.404.617,12 2,05  7.404.617,12

04.11.
4 Развој

туризма 1502-0001  473 Туристичка организација Жаб. 1.518.000,00 0,42  1.518.000,00

   1502 П1 473
Новогодишње украшавање

општине 450.000,00 0,12  450.000,00

     Укупно раздео 04.11. 1.968.000,00 0,55  1.968.000,00

04.12.
15 Локална

самоуправа 0602-0001  112 Одбрана од ванредних ситуација 1350.000,00 0,46  1.650.000,00
     Укупно раздео 04.12. 1.350.000,00 0,46  1.650.000,00

04.13.

3  Локални
економски

развој 1501-0005  660 Јавно комунално пред.Жабари 5.000.000,00 1,39  5.000.000,00
     Укупно раздео 04.13. 5.000.000,00 1,39  5.000.000,00

04.14.
15  Локална
самоуправа 0602-0001  320 Противпожарна заштита 100.000,00 0,03  100.000,00

    310 Услуге полиције 532.150,00 0,15  532.150,00
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   0602 П1 310 Набавка Радара за ПС Жабари  0,00  0,00
     Укупно раздео 04.14: 632.150,00 0,18  632.150,00

04.15.
15 Локална

самоуправа 0602-0009  330 Судови -Основни суд Пожаревац 1.300.000,00 0,36  1.300.000,00

     Укупно раздео 04.15: 1.300.000,00 0,36  1.300.000,00

04.16.1.
5  Развој
пољопривреде 0101-0001  420 Услуге по уговору 1.120.000,00 0,31  1.120.000,00

04.16.2.  0101-0001  420 Фонд за пољопривреду 3.758.303,90 1,04 90.000,00 3.848.303,90

  0101-0002  420 Подстицаји пољопр.производњи  0,00  0,00

   0101 П1 421 Набавка стеоних јуница 250.000,00 0,07 250.000,00 500.000,00
     Укупно раздео 04.16: 5.128.303,90 1,42 340.000,00 5.468.303,90

04.17.

12 Примарна

здраствена

заштита 1801-0001  760 Здравство не кв.на др.месту 6.400.000,00 1,77  6.400.000,00

     Укупно раздео 4: 319.638.254,07 88,65 25.435.000,00 345.073.254,07

     УКУПНИ РАСХОДИ : 360.577.149,07 100,00 25.435.000,00 386.012.149,07
     УКУПНО ПРОГРАМ 1 21.388.564,00 5,93 0,00 21.388.564,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 2 7.191.951,41 1,99 1.000.000,00 8.191.951,41
     УКУПНО ПРОГРАМ 3 5.000.000,00 1,39 0,00 5.000.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.968.000,00 0,55 0,00 1.968.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 5 5.128.303,90 1,42 340.000,00 5.468.303,90
     УКУПНО ПРОГРАМ 6 7.404.617,12 2,05 0,00 7.404.617,12
     УКУПНО ПРОГРАМ 7 55.215.469,30 15,31 5.000.000,00 60.215.469,30
     УКУПНО ПРОГРАМ 8 14.128.414,00 3,92 4.400.000,00 18.528.414,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 9 37.289.320,00 10,34 0,00 37.289.320,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 11 27.250.000,00 7,56 0,00 27.250.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 12 6.400.000,00 1,77 0,00 6.400.000,00
     УКУПНО ПРОГРАМ 13 21.495.007,40 5,96 2.320.000,00 23.815.007,40
     УКУПНО ПРОГРАМ 14 7.721.662,56 2,14 2.000.000,00 9.721.662,56
     УКУПНО ПРОГРАМ 15 142.995.839,38 39,66 10.375.000,00 153.370.839,38

     УКУПНИ ПРОГРАМИ: 360.577.149,07 100,00 25.435.000,00 386.012.149,07
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011,93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 11. став 1. и члана 38б став 1. Закона о
порезима на имовину ("Сл.  гласник РС", бр. 26/2001, "Сл.  лист  СРЈ",  бр. 42/2002 - одлука
СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011,  78/2011,  57/2012 -  одлука  УС,  47/2013  и  68/2014),  и  члана  13  Статута  општине
Жабари ("Сл. гласник општине Жабари", бр. 7/08), Скупштина општине  на седници одржаној
дана 25.11.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ

О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији 
општине Жабари. 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 

1. на непокретностима обвезника који води пословне књиге – 0,40% 

2. на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,05% 

3. на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависе од 
висине пореске основице, и то: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 0,40%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 
динара 

порез из подтачке (1) + 0,60% на износ преко 10.000.000 
динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 
динара 

порез из подтачке (2) + 1,00% на износ преко 25.000.000 
динара 



(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + 2,00% на износ преко 50.000.000 
динара 

Члан 3. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на 
имовину ("Службени гласник општине Жабари", број 6/2014). 

Ову одлуку објавити на интернет страни општине Жабари. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Жабари, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Број: 436-18/2015-01
Дана:   25.11.2015.године ПРЕДСЕДНИК

Саша Беговић,ср.



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Законски основ за доношење одлуке о стопама пореза на имовину произлази из: 

- члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе, који  уређује  да скупштина јединице
локалне  самоуправе  утврђује  висину  стопе  пореза  на  имовину,  осим  пореза  на  пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, до висине највише стопе прописане законом
којим се уређују порези на имовину. 

- члана 11. Закона, којим је уређено да стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - до 0,40%; 

2) на права на земљишту пореског обвезника који не води пословне књиге - до 0,30%; 

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 
земљишту: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара до 0,40% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 
динара 

порез из подтачке (1) + до 0,6% на износ преко 10.000.000 
динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 
динара 

порез из подтачке (2) + до 1,0% на износ преко 25.000.000 
динара 

(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + до 2,0% на износ преко 50.000.000 



динара 

У случају да скупштина јединице локалне самоуправе не утврди висину пореске стопе, или је
утврди преко максималног износа из става 1. члана 11. Закона, порез на имовину утврдиће се
применом  највише  одговарајуће  пореске  стопе  из  става  1.  члана  11.  Закона  на  права  на
непокретности  обвезника  који  води  пословне  књиге,  односно  обвезника  који  не  води
пословне књиге. 

- члана 38б став 1. Закона, према коме се порез на имовину утврђује за календарску годину,
применом одредаба Закона, као и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе на чијој
територији се имовина налази о стопама пореза на имовину, одлуке којом су одређене зоне
(укључујући  и  најопремљеније  зоне) и  акта  о  коефицијентима  за  непокретности  у  зонама,
који важе на дан 15. децембра текуће године. 

Скупштина јединице локалне самоуправе надлежна је да донесе одлуку о стопама пореза на
имовину.  Донета  одлука  објављује  се  на  начин  на  који  се  објављују  општи  акти  јединице
локалне самоуправе која је ту одлуку донела, као и на интернет страни те јединице локалне
самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе није овлашћена да утврђује различиту
стопу пореза зависно од врсте земљишта, односно од врсте објеката (на пример, различиту
стопу  за  пољопривредно  земљиште  у  односу  на  шумско  земљиште...),  нити  за  различите
обвезнике  који  воде,  односно  који  не  воде  пословне  књиге  (на  пример,  зависно  од  врсте
њихове  делатности,  од  чињенице  у  која  су  правна  лица  разврстани  обвезници...)  -  већ
искључиво према критеријумима из члана 11. тј. да ли су то непокретности обвезника који
води  пословне  књиге  или  не  и  да  ли  је  реч  о  земљишту  или  другим  непокретностима
обвезника који не води пословне књиге. 

Порез  на  имовину утврђује  се  по  стопама  које  је  одлуком  прописала  скупштина  јединице
локалне самоуправе, под условима да: 

- одлука важи на дан 15. децембра текуће године; 

-  су  одлуком  прописане  пореске  стопе  ниже  или  исте  као  максимално  дозвољене  стопе
уређене Законом (стопе које су одлуком прописане у вишем износу од максималне стопе из
члана  11.  Закона  неће  се  примењивати,  већ  ће  се  порез  утврдити  по  највишој  стопи  за
одговарајуће непокретности из члана 11. Закона). 

Обрађивач:

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

Шеф Одсека



Жељко Новаковић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                    Небојша Миловановић, ср.

На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник
РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002,
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука
УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон)и члана 13 Статута општине Жабари ("Сл. гласник општине
Жабари",  бр.  7/08),  Скупштина  општине  Жабари,  на  седници  одржаној  дана
25.11.2015.године, донела је 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у општини Жабари. 

Члан 2. 

Констатује се да је на територији општине Жабари одређено три зоне за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине Жабари, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: Прва зона, Друга зона и Трећа зона и да је у оквиру прве зоне 
утврђена за најопремљенију зону улица Кнеза Милоша од броја 24 до броја 118 (парни и 
непарни бројеви). 



Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2016. годину на територији општине Жабари износе:

Групе непокретности Најопремљенија

зона

Прва зона Друга зона Трећа зона

Грађевинско земљиште 550,00 500,00 400,00 200,00

Пољопривредно    
земљиште

75,00 70,00 52,25 20,29

 Шумско земљиште 75,00 70,00 41,30 17,81

Станови 36.000,00 32.400,00 21.160,00 16.100,00

Куће за становање 33.000,00 29.700,00 21.160,00 16.100,00

Пословне згараде и 
други (надземни и 
подземни) грађевински 
објекти који служе за 
обављање делатности

40.000,00 36.000,00 25.600,00 25.600,00

Гараже и гаражна 
места

15.000,00 13.500,00 7.200,00 7.200,00

Члан 4. 

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Жабари и на интернет страни општине
Жабари. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена
квадратног  метра  одговарајућих  непокретности  за  утврђивање  пореза  на  имовину за  2015.
годину ("Службени гласник општине Жабари", број 6/2014). 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Жабари,а примењиваће се од 1. јануара 2016. године. 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број: 38-5/2015-01
 25.11.2015.године ПРЕДСЕДНИК

Саша Беговић,ср.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Законски  основ  за  доношење  акта  о  просечној  цени  квадратног  метра  одговарајућих
непокретности у зонама произлази из: 

- члана 6. став 1. тачка 2) Закона, према коме је један од елемената за утврђивање вредности
непокретности  из  члана  5.  овог  закона  (која  чини  основицу  пореза  на  имовину  за
непокретности  обвезника  који  не  води  пословне  књиге) - просечна  цена  квадратног  метра
(даље: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност; 

-  члана  6.  став  3.  Закона,  који  зоне  дефинише  као  делове  територије  јединице  локалне
самоуправе  које  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  одлуком  може  одредити
одвојено за насеља према врсти насеља (село, град) и изван насеља или јединствено за насеља
и  изван  насеља,  према  комуналној  опремљености  и  опремљености  јавним  објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу (даље: зоне); 

- члана 6. став 5. Закона, према коме просечну цену одговарајућих непокретности по зонама
на  територији  јединице  локалне  самоуправе,  утврђује  свака  јединица  локалне  самоуправе
актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности
по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину (даље: текућа година); 



- члана 6. став 6. Закона, који уређује да се просечна цена у зони у којој није било најмање три
промета (даље: зона у којој није било промета) одговарајућих непокретности  у периоду из
става  5.  овог  члана  (у  периоду  од  1.  јануара  до  30.  септембра  текуће  године),  за  те
непокретности утврђује на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у
којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности; 

- члана 6. став 7. Закона, који дефинише граничне зоне као зоне чије се територије граниче са
зоном  у  којој  није  било  промета,  независно  од  тога  којој  јединици  локалне  самоуправе
припадају; 

- члана 6а став 1. Закона, који уређује да се за сврху утврђивања основице пореза на имовину,
непокретности разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности: 

1) грађевинско земљиште; 

2) пољопривредно земљиште; 

3) шумско земљиште; 

4) станови; 

5) куће за становање; 

6)  пословне  зграде  и  други  (надземни  и  подземни)  грађевински  објекти  који  служе  за
обављање делатности; 

7) гараже и гаражна места. 

- члана 7а став 1. Закона, према коме је јединица локалне самоуправе дужна да објави акт
којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама у складу са чланом 6.
ст. 5. и 6. овог закона до 30. новембра сваке текуће године, на начин на који се објављују њени
општи акти. 

- члана 7а став 6. Закона, који уређује да ако јединица локалне самоуправе не објави акт којим
утврђује просечне цене одговарајућих непокретности у зонама до 30. новембра текуће године,
као  и  акт  којим  утврђује  зоне  и  најопремљеније  зоне  у  складу  са  ставом  4.  овог  члана,
основица  пореза  на  имовину  на  непокретности  обвезника  који  води  пословне  књиге  је
књиговодствена  вредност  исказана  на  последњи  дан  пословне  године  обвезника  у  текућој
години. 

Просечну цену квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама у којима се налазе
непокретности (као елемент за утврђивање основице пореза на имовину) утврђује јединица
локалне  самоуправе  актом  надлежног  органа,  засебно  за  сваку  врсту  одговарајућих
непокретности, у свакој зони тј. за: 

- грађевинско земљиште (у свакој зони те јединице локалне самоуправе); 



- пољопривредно земљиште (у свакој зони те јединице локалне самоуправе); 

- шумско земљиште (у свакој зони те јединице локалне самоуправе); 

-  станове  (у свакој  зони  те  јединице  локалне  самоуправе,  независно  од  њихове  структуре,
спратности, године изграђености и сл.); 

-  куће  за  становање  (у свакој  зони  те  јединице  локалне  самоуправе,  независно  од  њихове
структуре, спратности, године изграђености и сл.); 

- пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање
делатности (у свакој зони те јединице локалне самоуправе); 

- гараже и гаражна места (у свакој зони те јединице локалне самоуправе). 

Просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама у којима се налазе
непокретности  утврђује  се  сваке  године  до  30.  новембра,  на  основу  цена  остварених  у
промету одговарајућих непокретности, и то: 

- када је у зони  у којој се непокретност налази било три  или више промета одговарајућих
непокретности  (на  пример,  у  зони  А  продато  је  44 гараже  у  периоду од  1. јануара  до  30.
септембра) - на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у
периоду  од  1.  јануара  до  30.  септембра  текуће  године  (у  конкретном  примеру,  на  основу
просека цена продате 44 гараже). 

- Када  је  у  зони  у  којој  се  непокретност  налази  било мање  од  три  промета  одговарајућих
непокретности, или  промета  одговарајућих  непокретности  уопште  није  било  (даље:  зона  у
којој није било промета) - за те непокретности утврђује се на основу просека просечних цена
остварених у граничним зонама (зонама чије се територије граниче са зоном у којој није било
промета, независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају) у којима је у том
периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности. 

Акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности (било да су утврђене на
основу података о промету у зонама или у граничним зонама)  објављује се до 30. новембра
сваке текуће године, на начин на који се објављују општи акти јединице локалне самоуправе,
као и на њеној интернет страни. 

За одговарајуће непокретности за које је у конкретној зони за коју се утврђује просечна цена
квадратног метра било најмање три промета у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће
године - просечна цена м2 утврђује се на основу цена остварених у промету у зони. Ако је у
периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године у тој зони остварен промет од најмање
три  сваке  одговарајуће  врсте непокретности  -  у  тој зони  ће се, за  све  врсте  одговарајућих



непокретности просечна цена м2 утврдити на основу цена остварених у промету у тој зони (тј.
промет у граничним зонама се неће узимати у обзир). 

Ако јединица локалне самоуправе не објави акт којим утврђује просечне цене одговарајућих
непокретности у зонама до 30. новембра текуће године, основица пореза на имовину је: 

- на непокретности обвезника који води пословне књиге (правног лица које води пословне
књиге  у  складу  са  прописима  Републике  Србије;  огранка  и  другог  организационог  дела
страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне
књиге води у складу са прописима Републике Србије; предузетника који води пословне књиге
- за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама - осим предузетника који порез
на доходак  грађана  на приходе  од  самосталне  делатности  плаћа  на  паушално  опорезовани
приход, као и другог лица које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије,
осим за имовину предузетника који води пословне књиге која није евидентирана у њиховим
пословним књигама) - књиговодствена вредност исказана на последњи дан пословне године
обвезника у текућој години, 

-  на  непокретности  обвезника  који  не  води  пословне  књиге  (предузетника  који  порез  на
доходак  грађана  на приходе од самосталне делатности  плаћа на паушално утврђен  приход;
другог  лица које не води  пословне књиге у  складу са  прописима  Републике  Србије, као  и
предузетника  који  води  пословне  књиге  -  за  имовину  која  није  евидентирана  у  његовим
пословним  књигама)  -  једнака  је  основици  пореза  на  имовину  те,  односно  одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину. 

Обрађивач:

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

Шеф Одсека

Жељко Новаковић, ср.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                       Небојша Миловановић, ср.



             На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и
83/2014), члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013- усклађени дин. изн. и 125/2014-усклађени дин. изн.) и
члана  13.  тачка  3.  Статута  општине  Жабари  („Сл.  гласдник  општине  Жабари“,бр.  7/2008,
3/2013,  4/2014 и  7/2014),  Скупштина  општине  Жабари  на  седници  одржаној  25.11. 2015.
године, донела је

ОДЛУКУ

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

               Овом одлуком уређују се Локалне административне таксе за списе и радње у
управним стварима, као и за друге списе и радње, код општинских органа, у вршењу послова
јавних овлашћења из њихове стварне и месне надлежности (у даљем текасту: таксе), као и
прекршајна одговорност службених лица.
Висина таксе за рад органа утврђује се Тарифом, која је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

               Обавезник  таксе  је подносилац  захтева,  односно поднеска којим се  поступак
покреће, односно врши радња прописана тарифом (даље:обавезник).
               Ако за прописану радњу постоји више обвезника њихова обавеза је солидарна.
               Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана на који
се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.

Члан 3.



               Ако тарифом није другачије прописано, обавеза плаћања таксе настаје:
1. За поднеске – у тренутку када се предају, а захтеве дате на записник када се записник 
састави;
2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;
3. За управне радње – у тренутку подношења захтева за издавање тих радњи.

Члан 4.

              Такса се плаћа у прописаном износу, у тренутку настанка таксене обавезе, ако
овом одлуком није другачије прописано.
             Такса  се  плаћа  у  новцу,  на  уплатни  рачун  840-742251843-73 прописаног
Правилником  о  условима  и  начину вођења  рачуна  за  уплату јавних  пригхода  и  распореду
средстава са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011.....63/2015).
              Обавезник  је  дужан  да  приликом  подношења  поднеска  или  захтева  за
поступање, органу управе приложи доказ да је платио прописану таксу.

Члан 5.

             Ако обвезник поднесе поднесак или захтев за који није платио таксу, или за који
није платио таксу у прописаном износу, орган општинске управе ће од обвезника захтевати да
исту  таксу  плати  у  року од  10 (десет)  дана  од  дана  подношења  поднеска  или  захтева,  уз
упозорење на последице неплаћања таксе, о чему ће на поднетом захтеву, односно поднеску,
сачинити забелешку.
             Ако  обвезник  поднесак  или  захтев  достави  поштом,  одговорно  лице
општинског  органа  надлежног  за  одлучивање  о  поднеску  или  захтеву,  позваће  обвезника
писменом  опоменом,  да  у року од 8 (осам) дана  од  дана  пријема  опомене  плати  дуговану
таксу, као и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.
             Ако обвезник  плати  таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је
поднесак или захтев уредан. Ако обвезник не плати таксу, накнаду у року из става 1. и 2. овог
члана, неће му се доставити захтевано решење или друга исправа, нити извршити захтевана
радња, све док не поднесе доказ да је платио прописану таксу, како за поступање органа, тако
и за опомену.

Члан 6.

            Ослобађају се плаћања таксе: 
1. државни органи,
2. органи територијалне аутономије и локалне самоуправе и организације социјалног    
осигурања ,
3. организације регистроване за обављање друштвене заштите деце и омладине и социјалне 
заштите и
4. други органи, организације и установе утврђене Законом.



Члан 7.

        Такса се не плаћа за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
2. списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених јавних 
прихода,
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама,
4. пријаве за упис у матичне књиге,
5. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у 
поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елемњентарних непогода и 
других ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом признатих 
олакшица и ослобађања код плаћања пореза и других јавних прихода,
6. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата и дечије заштите, 
7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,
8. списе и радње у вези са сахрањивањем,
9. поднеске упућене органима за преставке и притужбе,
10. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу,
11. списе и радње у поступку остваривања права на пензију, и
12. друге списе и радње утврђене законом.

Члан 8.

         У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се назначити у коју се сврху
иста издаје и на основу ког прописа се такса не плаћа.
         Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге сврхе само уколико
се за исту плати одговарајућа такса, ако је за те сврхе прописана обавеза плаћања таксе.

Члан 9.

        Лакшом повредом радних обавеза и дужности сматраће се ако службено лице у 
органу из члана 1. ове одлуке:
- изда решење, поднесак или документ или изврши управну радњу, без доказа о наплати таксе,
у складу са овом одлуком.
- у решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ 
плаћене таксе и тарифни број по коме је такса плаћена,
- у решењу или другој исправи који се издају без плаћене таксе, не наведе сврху издавања и 
основ за ослобађање од плаћања таксе.

Члан 10.



          Обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је таксу платио
у већем износу, има право на повраћај таксе. Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев
обвезника.
         Решење о повраћају таксе доноси орган надлежан за послове јавних прихода уз
примену прописа о повраћају вишка или погрешно, односно неправилно уплаћених пореза.

Члан 11.

         Право на повраћај таксе застарева протеком 2 (две) године, по истеку године у
којој је такса неправилно или погрешно наплаћена, односно наплаћена у већем износу.

Члан 12.

         Такса  се  не  може  наплатити  ако  Тарифом није  прописана,  нити  се  може
наплатити у износу већем или мањем од прописаног.

Члан 13.

          У  погледу  поступка  за  утврђивање,  наплату и  контролу  таксе,  примењују  се
Закон о административним таксама, Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о општем управном поступку и Закон о финансирању локалне самоуправе.

Члан 14.

         Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном
гласнику општине Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2016. године.
         Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  локалним
административним  таксама  број:  020-75/14-01  од  19.11.2014.године  („Службени  гласник
општине  Жабари“,  бр.  6/2014)  и  Одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  локалним
административним  таксама  бр.020-16/2015-01  од  27.05.2015.  године  („Службени  гласник
општине Жабари“, бр. 4/2015).

ТАРИФА

Тарифни број 1.

1.  За  захтев,  молбу,  предлог,  пријаву  и  други  поднесак,  ако  овом  Одлуком  није  другачије
прописано  .......................................................................................................................200,00 дин.
         Накнада  по  овом  тарифном  броју  не  плаћа  се  за  накнадне  поднеске  којима
странка захтева брже поступање по раније поднетом и наплаћеном захтеву.

Тарифни број 2.

1. За решења за која није утврђена посебна накнада ....................................................390,00 дин.
2. За уверење о плаћеним јавним приходима             …..................... ..........................450,00 дин.
         Ако се издаје једно решење по захтеву више лица, накнаду по овом тарифном
броју плаћа свако лице коме се уручује решење.



         За сваки други и следећи примерак решења, или исправке документа, плаћа се
такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак.

Тарифни број 3.

1. За жалбу против решења које доноси Општинска управа, ако овом Одлуком није другачије
прописано ......................................................................................................................... 390,00 дин.
2. За опомену због захтева или поднеска на који није плаћена такса или није плаћена такса у
одговарајућем износу  ..................................................................................................... 200,00 дин.

Тарифни број 4.

        За списе и радње из имовинско – правне области плаћа се такса:
1. Решења о додели земљишта на привремено коришћење ........................................ 700,00 дин.
2. Решења о додели земљишта на трајно коришћење ............................................... 1.550,00 дин.
3. Решење о праву прече градње ................................................................................. 1.550,00 дин.
4. Издавање водопривредних услова .......................................................................... 2.200,00 дин.
5. Издавање водопривредне сагласности ................................................................... 3.200,00 дин.
6. Издавање решења за промену намене пољопривредног земљишта .....................1.550,00 дин.
7. Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности ...................................190,00 дин.

Тарифни број 5.

1. Издавање решења о одобрењу за постављање летњих башти и рекламних паноа....................
 ….......................................................................................................................................700,00 дин.
2. за решење о одобрењу постављања тезги, витрина, покретних апарата и објеката за забаву
(циркус, луна парк и др.)..................................................................................................700,00 дин.
         За издавање решења из става 1. и 2. овог тарифног броја надлежно је Одељење
за привреду, урбанизам и друштвене делатности.
3. Издавање решења за продужење радног времена угоститељских објеката ...........700,00 дин.
         За издавање решења из става 3. овог тарифног броја надлежна је Одељења за
привреду, урбанизам и друштвене делатности.

Број: 434-16 /2015-01
у Жабарима, дана 25.11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
                                                                                                                        Беговић Саша,ср



О б р а з л о ж е њ е

             Правни основ за доношење Oдлуке о локалним административним таксама је Закон о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13)
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и   Правилник о условима
и  начину  вођења  рачуна  за  уплату  јавних  прихода  и  распореду  средстава  са  тих  рачуна
(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011......63/2015).
             Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе,  одређено је да јединицама
локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији.
            Чланом 32. Закона о локалној самоуправи одређено је да Скупштина општине , у
складу са законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају
по закону.

                                                                        
                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                 Небојша Миловановић, ср
                                                                        



        На  основу  члана  32. Закона  о  локалној  самоуправи („Сл.  гласник  РС“ бр.  129/07 и
83/14), члана 6. став1. тачка 7. Закона о финансирању локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“,
бр.62/06, 47/11, 93/12 , 99/2013 - усклађени дин. изн. и 125/2014- усклађени дин. изн.) и члана
13. тачка  3. Статута  општине Жабари  („Сл.  гласник  општине  Жабари“,  бр. 7/2008, 3/2013,
4/2014 и 7/2014), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана  25.11. 2015. године,
донела је

ОДЛУКУ

О НАКНАДИ ЗА РАД ОРГАНА УПРАВЕ

Члан 1.

      Овом одлуком уређује се накнада за рад Општинског органа управе за списе и радње у
управним стварима, као и за друге списе и радње код општинских органа, у вршењу послова
јавних овлашћења из њихове стварне и месне надлежности (у даљем тексту: Накнада), као и
прекршајна одговорност службених лица.
          Висина накнаде за рад органа утврђује се Тарифом, која је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

        Обвезник накнаде за рад је подносилац захтева, односно поднеска којим се поступак
покреће, односно врши радња прописана тарифом (даље: обвезник).
         Ако за прописану радњу постоји више обвезника њихова обавеза је солидарна.
         Aко  записник  замењује  захтев,  односно  поднесак  из  става  1.  овог  члана  на  који  се
плаћа накнада, обвезник је давалац изјаве на записник.



Члан 3.

           Ако тарифом није другачије прописано, обавеза плаћања накнаде настаје:
1. за поднеске – у тренутку када се предају,  а за захтеве дате на записник када се записник 
састави;
2. за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;
3. за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Члан 4.

       Накнада се плаћа у прописаном износу, у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом
одлуком није другачије прописано.
           Накнада се плаћа у новцу, на уплатни рачун 840-742351843-94 Приход које својом 
делатношћу остваре органи и организације општине, прописаног Правилником о условима и 
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна 
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 104/2011.........63/2015).
           Обвезник је дужан да приликом подношења поднеска или захтева за поступање, 
органу управе приложи доказ да је платио прописану накнаду.

Члан 5.

           Ако обвезник  поднесе поднесак  или  захтев за који није платио накнаду, или за који
није платио накнаду у прописаном износу, орган општинске управе ће од обвезника захтевати
да исту накнаду плати у року од 10 (десет)  дана од дана подношења поднеска или захтева, уз
упозорење на последице неплаћања накнаде, о чему ће о поднетом захтеву, односно поднеску,
сачинити забелешку.
           Ако  обвезник  поднесак  или  захтев  достави  поштом,  одговорно  лице  општинског
органа  надлежног  за  одлучивање  о  поднеску  или  захтеву,  позваће  обвезника  писменом
опоменом, да у року од 8 (осам) дана од дана пријема опомене плати дуговану накнаду, као и
накнаду за опомену и упозорити га на последице неплаћања накнаде.
         Ако обвезник плати накнаду у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је поднесак
или захтев уредан.
          Ако обвезник не плати накнаду у року из става 1. и 2. овог члана, неће му се доставити
захтевано решење или  друга  исправа, нити  извршити  захтевана радња, све  док  не поднесе
доказ да је платио прописану накнаду, како за поступање органа, тако и за опомену.

Члан 6.

          Ослобађају се плаћања накнаде:
1. државни органи,
2. органи територијалне аутономије, локалне самоуправе и организације социјалног 
осигурања, 
3. организације регистроване за обављање друштвене заштите деце и омладине и социјалне 
заштите и
4. други органи, организације и установе утврђене Законом.



Члан 7.

          Накнада се не плаћа за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
2. списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених или погрешно наплаћених јавних 
прихода,
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама,
4. пријаве за упис у матичне књиге,
5. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у 
поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода и других 
ванредних догађаја, као и за списе и радње за остваривање законом признатих олакшица и 
ослобађања код плаћања код пореза и других јавних прихода,
6. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата и дечије заштите,
7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,
8. списе и радње у вези са сахрањивањем,
9. поднеске упућене органима за представке и притужбе,
10. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу,
11. списе и радње у поступку остваривања права на пензију, и
12. друге списе и радње утврђене законом.

Члан 8.

          У  исправи  која  се издаје без  плаћања  таксе  мора се  назначити у коју се сврху иста
издаје и на основу ког прописа се такса не плаћа.
           Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге сврхе само уколико се за
исту плати одговарајућа накнада, ако је за те сврхе прописана обавеза плаћања накнаде.

Члан 9.

          Лакшом повредом радних обавеза и дужности сматра се ако службено лице у органу из
члана 1. ове одлуке:
- изда решење, поднесак или докуменат, или изврши управну радњу, без доказа о наплати 
накнаде, у складу са овом одлуком,
- у решењу или другој исправи за коју је накнада плаћена, не означи да је накнада плаћена, 
износ плаћене накнаде и тарифни број по коме је накнада плаћена,
- у решењу или другој исправи које се издају без плаћања накнаде, не наведе сврху издавања и
основ за ослобађање од плаћања накнаде.

Члан 10.



         Обвезник који је платио накнаду коју није био дужан да плати , или је накнаду платио
у већем износу,  има право на повраћај таксе. Поступак  за повраћај накнаде покреће  се  на
захтев обвезника.
         Решење  о  повраћају накнаде  доноси  орган  надлежан  за  послове  јавних  прихода  уз
примену прописа о повраћају вишка или погрешно, односно неправилно уплаћених пореза.

Члан 11.

          Право на повраћај накнаде застарева протоком 2 (две) године, по истеку године у којој 
је накнада неправилно или погрешно наплаћена, односно наплаћена у већем износу.

Члан 12.

           Накнада не може се платити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у
износу већем или мањем од прописаног.

Члан 13.

           У погледу поступка за утврђивање, наплату и контролу накнада, примењује се Закон о
административним таксама, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о
општем управном поступку и Закон о финансирању локалне самоуправе.

Члан 14.

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2016. године.
          Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  накнади  за  рад  органа
управе  број:  434-/14-01од  19.11.2014.  године  („Службени  гласник  општине  Жабари“,  бр.
6/2014) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за рад органа управе број:434-
11/15-01 од 27.05.2015. године („Службени гласник општине Жабари“, бр.4/2015)

ТАРИФА

Тарифни број 1.

       За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом Одлуком није другачије
прописано ....................................................................................................200,00 дин.
        Накнада по  овом  тарифном  броју не  плаћа  се  за накнадне  поднеске  којима  странка
захтева брже поступање по раније поднетом и наплаћеном захтеву.

Тарифни број 2.

          За списе и радње из области личних стања грађана плаћа се накнада:
1. Закључење брака:
- у радном времену Општинске управе у службеним просторијама...................    1.900,00 дин.
- после радног времена у службеним просторијама .............................................    3.200,00 дин.
- у службеним просторијама у нерадне дане (субота, недеља, државни празник) 5.150,00 дин.



- ван службених просторија (излазак службеног лица)............................................12.700,00 дин.
2. За решење о промени личног имена.......................................................................12.700,00 дин.
3. За решење о накнадном упису у књигу рођених и умрлих...................................    890,00 дин.
4. За решење о враћању девојачког презимена ..........................................................    890,00 дин.
5. За издавање извода из МК венчаних, рођених и умрлих.......................................    290,00 дин.
6. За издавање извода из МК венчаних, рођених и умрлих по међународним 
конвенцијама..............................................................................................................     1.950,00 дин.
7. Доношење решења у управном поступку о исправкама у матичним књигама и књигама 
држављана по захтеву странке ....................................................................................  3.520,00 дин

8. За образац извода из МК рођених, венчаних, и умрлих..............................................55,00 дин.
    (када је ослобођено таксе)
9. Исправке које се врше по службеној дужности су ослобођене плаћања накнади.

Тарифни број 3.

       За списе и радње из области општих послова плаћа се накнада:
1. Уверења.........................................................................................................................270,00 дин.
2. Овера аутетичности рукописа или овера преписа, фотокопија и изјаве у једном 
примерку.......................................................................................................................... 320,00 дин.
- сваки следећи...................................................................................................................70,00 дин.
3. Овера пуномоћја и овлашћења...................................................................................390,00 дин.
4. Овера преписа и рукописа ван службених просторија у једном примерку............700,00 дин.
- сваки следећи.................................................................................................................130,00 дин.
5. Издавање потврда о животу, имовном стању и издржавању која се користе у 
иностранству..................................................................................................................2.100,00 дин.
- уколико се потврда вади два пута годишње, накнада за другу потврду, уз обавезан доказ да је
прва извађена (фотокопија исте) је ..........................................................................1.050,00 дин.
6. Увид у документацију која се налази у архиви ..................................................... ...390,00 дин.
7. Накнада за обављање делатности ван просторија за време државних и верских празника и 
других јавних манифестација ......................................................................................2.170,00 дин.
8. Фотокопирање урбанистичких, односно регулационих планова и документације по комаду:
- формат А4..........................................................................................................................40,00 дин.
- формат А3..........................................................................................................................90,00 дин.

Тарифни број 4.

        За списе и радње из области урбанизма и грађевинатрства плаћа се накнада:
1. Издавање решења о утицају објекта и делатности на животну средину .............6.400,00 дин.
2. За издавање информације о локацији у смислу члана 53.  Закона о планирању и изградњи:
- За комуналне објекте...................................................................................................1.550,00 дин.
- За помоћне објекте, гараже и слично ...........................................................................770,00 дин.
3. За издавање локацијских услова у смислу члана 53а Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“,број:132/2014 и 145/2014.):
3.1. За производне објекте, комуналне инфраструктуре и пословне објекте и сл. (водовод, 
канализација, телекомуникациони објекти, гасне инсталације, електро инсталације и  сл.) 
- површине до 100 метара квадратних ........................................................................3.500,00 дин.
- површине преко 100 метара квадратних ...................................................................4.850,00 дин.



3.2. За стамбене, економске и сл. објекте:
- површине до 100 метара квадратних............................................................................800,00 дин.
- површине преко 100 метара квадратних ...................................................................1.720,00 дин.
4. За грађевинску дозволу у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи:
4.1. за производне објекте, комуналне инфраструктуре и пословне објекте и сл.. (водовод, 
канализација, телекомуникациони објекти гасне инсталације, електро инсталације и сл.)
- површине до 100 метара квадратних.........................................................................2.100,00 дин.
- површине преко 100 метара квадратних ...................................................................3.500,00 дин.
4.2. за стамбене, економске и сл. објекте:
- површине до 100 метара квадратних.........................................................................1.050,00 дин.
- повржине преко 100 метара квадратних....................................................................2.100,00 дин.
5. Одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола за комуналне 
објекте.............................................................................................................................4.450,00 дин.
- за помоћне објекте, гараже и сл..................................................................................1.030,00 дин.
6. Пријава почетка грађења објекта у смислу члана 148. Закона о планирању и изградњи за 
производне објекте, комуналне и пословне објекте и сл............................................2.100,00 дин.
- за стамбене, економске и сл. објекте ........................................................................1.150,00 дин.
7. За издавање решења којим се одобрава употреба објекта плаћа се накнада од 0,1% од 
предрачунске вредности објекта.

НАПОМЕНА: Предрачунска вредност објекта по пројекту увећава се за вредност њеног 
утврђивања (датум овере) до дана за подношење захтева за решење применом индекса раста 
цена на мало.
- Издавање разних потврда у вези изградње објекта ...................................................770,00 дин.

Број: 434-17/2015-01
у Жабарима, дана 25.11. 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
                                                                                                                        Беговић Саша, ср.



О б р а з л  о ж е њ е
    
         Правни  основ  за  доношење  Oдлуке  о  накнади  за  рад  органа  управе  је  Закон  о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13)
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и   Правилник о условима
и  начину  вођења  рачуна  за  уплату  јавних  прихода  и  распореду  средстава  са  тих  рачуна
(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011......63/2015).
             Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуптраве,  одређено је да јединицама
локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији.
            Чланом 32. Закона о локалној самоуправи одређено је да Скупштина општине , у
складу са законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају
по закону.

                                                                        
                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                         Небојша Миловановић, ср.
                                                                        



На основу члана 26. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“,  број 119/2012,
116/2013-аутентично  тумачење  и  44/2014-др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  20.  Закона  о  локалној
самоуправи   („Службени  гласник  РС“,  бр.  129/07 и  83/2014-др.закон),  члана  13. Статута  општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014), 

  Скупштина општине Жабари на седници дана  25.11.2015.  године донела је следеће 

Р  Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  председника и члана Комисије за именовање директора 

 јавних  предузећа чији је оснивач општина Жабари

I

Из   Комисије  за  именовање  директора  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  општина  Жабари

разрешава се:

1. Татјана  Брајовић,  дипломирани  правник,  из  Пожаревца,  председник,  представник
општине.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.



Број: 02-9/2015-01                                                   
Датум: 25.11.2015.год.
Жабари   
   

         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
                                                                                                                              Саша Беговић, ср.

На  основу  члана  26. и  27.  Закона  о  јавним  предузећима   („Службени  гласник  РС“,   број
119/2012,  116/2013-аутентично  тумачење  и  44/2014-др.закон),  члана  32. став  1.  тачка  20.  Закона  о
локалној  самоуправи   („Службени  гласник  РС“,  бр.  129/07 и  83/2014-др.закон),  члана  13.  Статута
општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014), 

  Скупштина општине Жабари на седници дана  25.11.2015.  године донела је следеће 

Р  Е Ш Е Њ Е
о именовању  председника и члана Комисије за именовање директора

  јавних  предузећа  чији је оснивач општина Жабари

I
 У Комисију за именовање директора јавних  предузећа чији  је оснивач општина Жабари (у

даљем тексту: Комисија за именовање) именују се:
1.  Љубодраг  Чолић,  дипломирани  правник,  из  Велике  Плане,  председник,  представник

општине;
2. Срђан Обрадовић, дипломирани правник, из Жабара, члан надзорног одбора ЈКП Комуналац

Жабари.
II

Комисија  за  именовање   је  овлашћена  да  спроведе  конкурс  у  складу  са  Законом  о  јавним
предузећима, Оснивачким актом Јавног предузећа и Статутом Јавног предузећа.

III
Стручне  и  административно-техничке  послове  за  потребе  Комисије  за  именовање обављаће

Општинска управа општине Жабари.
IV

Комисија за именовање ће користити печат Скупштине општине Жабари.
V

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.



Број: 02-10/2015-01                                                   
Датум: 25.11.2015.год.
Жабари   
   
`

         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
                                                                                                                             Саша Беговић, ср.

              На основу чланова 25. 26. 27. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), члана 32. став
1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  бр.  129/07  и  83/2014-
др.закон) и члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник Општине
Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014) и члана 39. Статута Јавног комуналног предузећа
Комуналац  Жабари,  на  захтев  Општинског  већа  општине  Жабари  а  на  предлог  Општинске
управе општине Жабари, 

 Скупштина  општине Жабари  на својој   седници,  одржаној дана  25.11. 2015. године
донела је 

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ

Члан 1.

Расписује се јавни конкурс за именовање Директора Јавног комуналног предузећа Комуналац
Жабари (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Члан 2.



Конкурс  у  смислу  ове  Одлуке  чини  скуп  активности  на  припреми  и  објављивању  огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у
складу са Законом.

Члан 3.

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.

Члан 4.

Учесник на конкурсу не може бити:
1)      лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса;
2)      лице које је члан органа управе јавног предузећа.
3)      које  је  осуђивано за кривично дело  против привреде,  правног саобраћаја  и службене
дужности;
4)     да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.

Члан 5.

Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће  биће  објављени у огласу јавног конкурса.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 6.

Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.

Члан 7.

Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног комуналног предузећа
Комуналац Жабари  прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12,  116/2013-аутентично  тумачење  и  44/2014-др.закон)  и  Оснивачким  актом  Јавног
комуналног предузећа Комуналац Жабари  („Службени гласник општине Жабари“, бр.6/2014).

Члан 8.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Оглас  о јавном конкурсу за именовање  директора објавиће се  и  у најмање једним  дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Жабари, с тим што се мора
навести  и  када  је  оглас  о  јавном  конкурсу  објављен  у  „Службеном  гласнику  Републике
Србије“.

Члан 9.



Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за именовања,
образована решењем Скупштине општине Жабари (у даљем тексту: Комисија).
Комисија  ће   прописати  својим  актом  мерила  за  именовање  директора  јавног  предузећа,  у
складу са законом.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.

Члан 10.

Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак  кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни  поступак  може  да  се  спроведе  у  више  делова,  писменом  провером,  усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија увршћује на
ранг  листу.  Листа  за  именовање  са  највише  три  најбоље  рангирана  кандидата  са  бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се
Општинској  управи  општине  Жабари.  Истовремено,     Комисија  доставља  и  записник  о
изборном поступку.

Члан 11.
Општинска управа општине Жабари, на основу листе за именовање и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Жабари.

Члан 12.

Скупштина општине Жабари, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању  директора  јавног  предузећа,  доношењем  решења  о  именовању  предложеног
кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.

Члан 13.

Решење  о  именовању  доставља  се  лицу  које  је  именовано  и  објављује  се  у  „Службеном
гласнику општине Жабари“.
Решење из става 1. овог члана обавезно се објављује на интернет страници општине Жабари.
По примерак  решења о именовању доставља се и свим кандидатима  који су учествовали  у
поступку јавног конкурса.

Члан 14.

Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под
надзором Комисије.

Члан 15.

Именовани  кандидат  дужан  је  да  ступи  на  рад  у  року  од  осам  дана  од  дана  објављивања
решења о именовању.



Члан 16.

Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Жабари

може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или
ако ни после  спроведеног јавног конкурса Скупштини  општине Жабари  не буде предложен
кандидат  за  именовање  због  тога  што  је  Комисија  утврдила  да  ниједан  кандидат  који  је
учествовао  у  изборном  поступку  не  испуњава  услове  за  именовање  или  ако  Скупштина
општине Жабари  не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.

Члан 17.

Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Жабари“.

Број:111-5/2015-01
Датум: 25.11.2015.год.
Жабари 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Председник СО Жабари
                                                                                                                              Саша Беговић, ср 

О б р а з л о ж е њ е

              Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон ) у
члану  25.  који  предвиђа  да  се  директор  јавног  предузећа  именује  по  спроведеном  јавном
конкурсу.
              Члан 28. поменутог Закона прописује да спровођење јавног конкурса започиње
доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа,
коју  доноси  орган  јединице  локалне  самоуправе  надлежан  за  именовање  директора  јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, док став 2. истог члана прописује да
предлог за доношење поменуте Одлуке подноси  орган управе јединице локалне самоуправе, а



предлог за доношење Одлуке може поднети и надзорни одбор јавног предузећа преко органа
управе јединице локалне самоуправе.
              Чланом 26. став 1. Закона о јавним предузећима одређено је да јавни конкурс спроводи
Комисија  за именовања  јединице локалне самоуправе,  а члановима 30. и  31. прецизиран  је
изборни поступак.
              Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се из буџета локалне самоуправе.  У
односу на досадашњи  начин  предлагања  одлука, начињена  је разлика у погледу предлагача
одлуке, која је по изричитој законској норми стављена у надлежност Општинској управи, због
чега је у уводу Одлуке, као покретач поступка означено Општинско веће општине Жабари, док
је предлагач Општинска управа општине Жабари.
              Због свега напред наведеног, сагласно члану 13. Статута општине Жабари („Службени
гласник општине Жабари“ бр. бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014 и  7/2014) а у вези  члана  28. ст.  2.
Закона  о  јавним  предузећима  („Службени  гласник  РС“  бр.  119/2012,  116/2013-аутентично
тумачење  и  44/2014-др.закон)  предлаже  се  Скупштини  општине  Жабари  да  донесе  Одлуку
каква је у предлогу дата.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 111-5/2015-01
Датум: 25.11.2015. године
ЖАБАРИ

 

              На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013-аутентично  тумачење  и  44/2014-др.закон) и  Одлуке  о спровођењу јавног
конкурса за именовање  директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари, број 111-
5/2015-01 од 25.11.2015. године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ
 

I. Јавно предузеће:

Јавно комунално предузеће Комуналац Жабари, 12374 Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, ПИБ
108772353, МБ 21064564, претежна делатност-3600-Скупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.

II. Функција за коју се врши избор:

Директор Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари.

III. Послови директора и услови за именовање:



Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом
рада;   води  пословање  Јавног  предузећа;  одговара  за  законитост  рада  Јавног  предузећа;
предлаже  годишњи  програм  пословања  и  предузима  мере  за  његово  спровођење;  предлаже
финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора;                  врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

 Услови за именовање: 
право  пријављивања  имају  сви  заинтересовани  кандидати  који  осим  општих  услова
прописаних  Законом  о  раду  („Сл.гласник  РС“,  бр. 24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013  и

75/2014),  испуњавају  и  следеће  услове:  да  имају  завршен  VII  степен  стручен  спреме
економских,  правних,  техничких  или  организационих  наука,  поседују  организационе
способности  и  смисао  за руковођење  и  предузетништво,  да  не  постоје  законске  сметње, да
нису осуђивани на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја  или  службене  дужности,  да  лицу  није  изречена  мера  безбедности  забране
обављања претежне делатности јавног предузећа.
Кандидати  су дужни  да  доставе  програм  који  намеравају да  остваре  у  циљу развоја  јавног
предузећа.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Жабари.

IV.  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок  почиње да тече наредног дана од дана објављивања
огласа у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава  на  конкурс  садржи:  име  и  презиме  кандидата,  датум  и  место  рођења,  адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V.   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
-         уверење о држављанству;
-         извод из матичне књиге рођених;
-         диплома о стручној спреми;
-         исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и  други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
-         радна књижица;
-         доказ да лице није осуђивано;
-         програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Општина Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103, 12374 Жабари, са назнаком „За јавни конкурс -
именовање директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари.



VII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Чолић Љубодраг, број телефона 012/250 130.

VIII.   Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија коју је образовала Скупштина општине Жабари.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са
кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити
кандидате.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу Данас, као
и на званичној интернет презентацији општине Жабари, www.zabari.org.rs.

На  основу  члана  54.  став  2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања
(„Службени  гласник  РС“,   број  72/2009, 52/2011,  55/2013, 35/2015-  аутентично  тумачење  и
68/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“,
број  129/2007  и  83/2014-др.закон)  и  члана  13.  став  1.  тачка  9.  Статута  општине  Жабари

(„Службени гласник  општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014), 
Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.11. 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОРАВСКИ ЦВЕТ“ ЖАБАРИ
 ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ И ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I

Разрешавају  се  чланови   Управног  одбора  Предшколске  установе  „Моравски  цвет“
Жабари:

- из реда запослених:
1. Китановић Виолета, васпитач,
2. Тодоровић Рената, медицинска сестра- васпитач,
3. Ђурић Дајана, медицинска сестра- васпитач;

- из реда Савета родитеља:
1. Милосављевић Драгана из Горње Ливадице,
2. Петровић Наташа из Жабара,
3. Лазић Данијела из Александровца.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.

Број: 02-11/2015-01                                 



Дана: 25.11. 2015. године
Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                           Председник СО Жабари
Саша Беговић, ср

На  основу  члана  54.  став  12.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања
(„Службени  гласник  РС“,   број  72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015- аутентично  тумачење  и
68/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“,
број  129/2007  и  83/2014-др.закон)  и  члана  13.  став  1.  тачка  9.  Статута  општине  Жабари

(„Службени гласник  општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014), 
Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25.11. 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОРАВСКИ ЦВЕТ“ ЖАБАРИ
 ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ И ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I

За  чланове  Управног  одбора  Предшколске  установе  „Моравски  цвет“  Жабари,  на
мандатни период од 4 (четири) године именују се:

- из реда запослених:
1. Китановић Виолета, васпитач,
2. Пајић Данијела, васпитач,
3. Ђорђевић Љиљана, васпитач.

- из реда Савета родитеља:
4. Милошевић Марина из Жабара,
5. Тодоровић Санела из Породина,
6. Станојевић Јелена из Жабара.

- испред локалне самоуправе чланови су именовани решењем СО Жабари број 020-161/12-
01 од 18.12.2012. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.



Број: 02-12/2015-01                                 
Дана: 25.11. 2015. године
Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                           Председник СО Жабари
                                                           Саша Беговић, ср.

На  основу члана  13.  став  2. тачка  1. Статута  општине  Жабари  („Службени  гласник
општине  Жабари“,   број  7/2008,  3/2013,  4/2014  и  7/2014),   на  предлог  Општинског  већа
општине Жабари,

Скупштина општине Жабари  на седници одржаној дана 25.11.2015. године донела је
следећи

           З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег  плана  рада 

Предшколске установе „Моравски цвет“ Жабари за радну  2014/2015. годину

I

ДАЈЕ   СЕ  САГЛАСНОСТ на  Извештај  о  реализацији  годишњег   плана   рада
Предшколске установе „Моравски цвет“ Жабари за радну  2014/2015. годину, а који је усвојио
Управни  одбор  Предшколске  установе  „Моравски  цвет“ Жабари  на  седници  одржаној  дана
15.09.2015.године.

II

Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.

     Број: 022-3/2015-01
     Датум: 25.11.2015.год.                                                                   
     Жабари

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ



                      ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
                                                                                                                                Саша Беговић, ср.

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,
4/2014 и 7/2014), на предлог Општинског већа општине Жабари,

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 25.11.2015. године, донела  је 

ЗАКЉУЧАК

o давању сагласности на Измене и допуне   Програма пословања Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари за 2015. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне  Програма пословања Јавног предузећа
Дирекција  за  изградњу  општине  Жабари,  Жабари  за  2015.годину,  који  је  донео  Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари, Жабари   под бројем  023-545-2/2015 од
19.10.2015.године.

II

Овај  закључак  објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“.

Број: 023-3/2015-01                                                               
Дана: 25.11.2015. године
Жабари      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

                                                             Председник СО Жабари



                                                                                                                  Саша Беговић, ср.

         Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 25 .11.2015. године, на основу члана 20.
став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана
57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и члана 13. Статута
општине Жабари („Сл.гласник општине Жабари“, бр.7/2008, 3/2013, 4/2014 и 7/2014),  донела је

ОДЛУКУ О  ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1

         Овом одлуком ближе се уређују услови, организација, начин обављања, као и друга питања од
значаја за обављање такси превоза путника  на територији и са територије  општине Жабари (у даљем
тексту: такси превоз).

Члан 2

         Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. „Такси  превозник“  је  правно лице (привредно  друштво  или  друго  правно  лице) или
предузетник коме је сходно одредбама закона и ове одлуке одобрено обављање такси
превоза;

2.  „Ванлинијски  превоз“  јесте  јавни  превоз  за  који  се  услови  превоза  утврђују  посебно  за
сваки превоз;        

3. „Такси  превоз“ јесте ванлинијски превоз путника који се обавља путничким аутомобилом
који испуњава услове прописане законом и овом одлуком;

4. „Таксиметар“ је мерни инструмент који стално, за време вожње или стајања у току вожње,
аутоматски израчунава и показује цену вожње,  у зависности од пређеног пута и укупног
трајања вожње;

5. “Такси  тарифа“ је  скуп  јединичних  цена  за  старт,  пређени  километар,  време  чекања,
долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се путници обавештавају
пре уласка у такси возило, а примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од дана у
недељи (радни дан, недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља (ужа



или шира територија јединице локалне самоуправе и територије других јединица локалне
самоуправе) и која је учитана у мерни инструмент; 

6. „Такси стајалиште“  је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини
које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је
обележено  саобраћајном  сигнализацијом  сходно  прописима  којима  се  уређује  безбедност
саобраћаја на јавним путевима; 

7. „Такси  возач“  је  физичко  лице  које  управља  такси  возилом  и  обавља  такси  превоз,  као
предузетник или као запослени код правног лица; 

8. „Такси  дозвола“  је  идентификациона  исправа  коју  такси  возач  носи  са  собом  приликом
обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и која садржи
пословно  име  правног  лица  или  предузетника,  редни  број,  име  и  презиме  такси  возача,
статус такси возача (предузетник или запослени), јединствени матични број грађана - такси
возача (ЈМБГ), адресу и фотографију; 

9. „Такси  возило“  је  путничко  моторно  возило  намењено  за  обављање  такси  превоза  које
испуњава услове одређене Законом и овом одлуком којима се утврђују посебни услови за
возила за обављање друмског превоза;

10. „Такси  исправе“  су  такси  дозвола,  легитимација  такси  возача  и  индентификациона
ветробранска налепница.  

 Члан 3

         Такси превоз могу обављати правна лица и предузетници чија је претежна делатност такси превоз
путника, који су за обављање те делатности регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са
законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који имају одобрење надлежног одељења
за привреду урбанизам и друштвене делатности.

Такси превоз под условима из става 1 овог члана може се обављати само на територији општине
Жабари за коју такси превозник има издато важеће одобрење за обављање такси делатности.

Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко или на територији јединице локалне
самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за обављање такси делатности, ако је такси превоз
започет  на  територији  јединице  локалне  самоуправе  од  које  такси  превозник  има  издато  важеће
одобрење за обављање делатности. 

Такси превозник који обави превоз у смислу става 3 овог члана обавезан је да одмах по обављеном
такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси превоза на територији јединице
локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за обављање такси делатности.   

        
      Члан 4  

 
         У оквиру планирања потреба у јавном ванлинијском  превозу путника на територији општине
Жабари, планира се потребан број такси возила и такси стајалишта на територији општине Жабари и
доноси Програм потреба за такси превозом, у складу са законом.
        Програм из става 1 овог члана доноси се за петогодишњи плански период, који садржи број такси
возила,   број такси стајалишта,  а  са  чијим радом се задовољавају потребе за овом врстом превоза у
складу са саобраћајно-техничким условима којима се дефинише оптимално организовање такси превоза
у погледу броја такси возила и броја такси стајалишта на територији општине Жабари.
         Предлог Програма припрема надлежно одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности.
 у сарадњи са управљачем пута. 



         Извршни орган општине доноси Програм на који је претходно дато позитивно мишљење од стране
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Жабари. 
         Захтев за измену и допуну Програма могу поднети и такси превозници са територије општине
Жабари, а исти  садржати  образложени  разлог за измену и допуну програма и мора бити потписан и
оверен  печатом такси  превозника и то минимално половине од броја такси превозника  који поседују
одобрење  надлежног  органа  за  обављање  делатности  такси  превоза  путника  на  територији  општине
Жабари.   

2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА   

Члан 5

         Предузетник може  обављати  такси  превоз,  ако  поред  општих  услова  прописаних  законом,
испуњава и услове утврђене овом одлуком и то:          

1. Да поседује возачку дозволу „В” категорије најмање три године, не рачунајући пробни период;
2. Да је власник, односно прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила, које

испуњава  услове  утврђене  законом  и  овом  одлуком.  Прималац  лизинга  мора  бити  уписан  у
саобраћајну дозволу као корисник возила;

3. Да  поседује  лекарско  уверење  о  здравственој  способности  за  управљање  моторним  возилом
професионалног возача;

4. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности,  односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера обављања делатности, док
трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем - потврдом која није
старија од 30 (тридесет) дана; 

5. Да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што
се доказује актом надлежног органа, не старијим од 30 (тридесет) дана; 

6. Да постоји слободно место за такси возило у складу са Програмом из члана 4 ове одлуке;
7. Да је извршио уплату комуналне таксе за коришћење простора за такси стајалишта;  
8. Да моторно возило које поседује у погледу намене и погодности испуњава услове из члана 9

ове одлуке;
9. Да  на  дан  подношења  захтева  поседује  возачку дозволу из  тачке  1 овог  члана  и  да  му није

изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује уверењем
не старијим од 30 (тридесет) дана;  

10.Да има пословно седиште и пребивалиште на територији општине Жабари; 
11.Да за друго  и по сваком наредном возилу има најмање једног пријављеног такси  возача ког

запошљава,  а  који  испуњава  услове  прописане чланом  8 ове  Одлуке  са  којим  има закључен
уговор о раду и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац МА), и исти се уписује у
такси дозволу.



Члан 6

         Предузетник  може  обављати  такси  превоз  са  једним или  више  возила  за које  му је одређен
евиденциони број, издате такси исправе и ознаке и које возило се не може уступити другом превознику.
         Уколико предузетник обавља такси превоз са већим бројем возила, за свако од њих мора имати
пријављеног у радном односу најмање по једног такси возача, са којим има закључен уговор о раду и
пријаву на обавезно социјално осигурање (образац МА).
         

Члан 7

Правно лице 

За обављање такси превоза, привредно друштво, односно друго правно лице  регистровано за
обављање ове делатности, поред услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:

1. Да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом одлуком;
2. Да је власник, односно прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила, које

испуњава  услове  утврђене  законом  и  овом  одлуком.  Прималац  лизинга  мора  бити  уписан  у
саобраћајну дозволу као корисник возила;

3. Да по сваком возилу има најмање једног пријављеног такси возача који је запослен у правном
лицу, а који испуњава услове прописане чланом 8 ове Одлуке са којим има закључен уговор о
раду и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац МА), а који се уписује у такси дозволу;

4. Да постоји слободно место за такси возило у складу са Програмом из члана 4 став 1 ове одлуке;
5. Да је извршио уплату комуналне таксе за коришћење простора за полазна такси стајалишта; 
6. Да моторно возило које поседује у погледу намене и погодности за такси превоз испуњава услове

из члана 9 ове одлуке;
7. Да има пословно седиште на територији општине Жабари. 

Такси возач

Члан 8

        Такси возач мора да испуњава услове прописане чланом 5 став 1 тачкама 1, 3, 4, 5 и 9 ове одлуке.
         Поред услова из става 1 овог члана, такси возач мора да има закључен уговор о раду и пријаву на
обавезно социјално осигурање (образац МА) са такси превозником.
         Такси  превозник  одговоран  је  да  се  такси  возач,  у  прописном  року,  подвргне,  редовном
здравственом прегледу, као и да води евиденцију о тим прегледима.
         Такси возач може обављати такси превоз само са важећом такси легитимацијом. 

Такси возило
 Члан 9



         Такси возило је намењено и погодно за обављање делатности такси превоза ако испуњава следеће
услове: 

1. да је фабрички произведено путничко возило које има највише пет седишта,  рачунајући и
седиште возача и најмање четворо врата;

2. да задовољава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом „ЕУРО 3“
3. да је технички исправно у складу са прописима,  што  се  доказује  потврдом  о  обављеном

техничком прегледу возила не старијом од 6 месеци;
4. да има управљач на левој страни возила;
5. да возило поседује регистарску ознаку која садржи латинична слова на прве две позиције „PO“

и „ТX“ на задње две позиције;  
6. да поседује полису осигурању путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
7. да има  таксиметар  који  мора  бити  исправан,  баждарен  на  важећу  тарифу,  пломбиран  и

постављен  тако да  износ  који  откуцава  буде  видљив и  да се  његовим  укључењем  светло на
такси табли искључује; 

8. да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке;
9. да у унутрашњости возила има важећи ценовник услуга постављен тако да његов садржај буде

видљив путницима, као и да на задњим бочним стаклима има истакнуте цене такси превоза;
10.да на видном месту за  кориснике  превоза  има  истакнуту  легитимацију  такси  возача  и

идентификациону ветробранску налепницу;
11.да је возило без спољашњих оштећења на лимарији, браницима, стаклима и фаровима:
12.да је унутрашњост возила (седишта, оплате врата и крова, подне облоге, облоге простора за

смештај пртљага, ручице за отварање врата, ручице за отварање прозора и сл) без оштећења; 
13.да има исправан уређај за загревање и вентилацију возила-клима уређај;
14.да  има  исправан  суви  противпожарни  апарат  са  важећим  роком  употребе  на  приступачном

месту;
15.да на крову  возила има кровну ознаку „ТАXI“, која је са обе стране истог изгледа, постављена

паралелно  са  ветробранским  стаклом,  опремљена  уређајем  за  осветљење који  омогућава  да
садржај кровне ознаке буде јасно видљив.

         
Члан 10

         Такси превозник може обављати делатност такси превоза са више возила, под условом да за свако
возило има одобрење надлежног органа и да су им издате такси исправе и ознаке за возило.
        Ако такси превозник обавља делатност такси превоза са више возила, по сваком возилу мора имати
најмање по једног пријављеног такси  возача  који  је запослен код такси превозника, испуњава услове
прописане чланом 8 став 1 и 2 ове Одлуке и са такси превозником има закључен уговор о раду и пријаву
на обавезно социјално осигурање (образац МА).
         Уколико такси превозник делатност такси превоза обавља са више возила, а при томе по сваком
возилу  има  најмање  по  једног  пријављеног  возача  чији  је  период  трајања  уговора  о  раду  краћи  од
периода одобрења надлежног органа (решења и такси дозволе) дужан је да најкасније са даном истека
уговора  о  раду  надлежном  органу  достави  документацију  којом  доказују  да  је  са  такси  возачем
продужен уговор о раду, или достави документацију утврђену чланом 8 став 1 и 2 одлуке за новог такси
возача.  У  супротном  надлежно  одељење  за  привреду  урбанизам  и  друштвене  делатности  такси
превознику укинуће одобрење (решење и такси дозволу) којим је одобрено обављање делатност такси
превоза на територији општине Жабари са предметним возилом. 



           Ако је број такси возила утврђен Програмом потреба за такси превозом из члана 4 став 1 ове
Одлуке  попуњен,  надлежно  одељење  за  привреду урбанизам  и  друштвене  делатности,  по  редоследу
подношења захтева формира листу чекања, и након стварања слободног места, односно смањења броја
такси возила предузима даље активности на решавању поднетог захтева такси превозника.    
         О попуњености броја такси возила, као и о томе да ће се захтев такси превозника разматрати када
се за то створе услови, односно смањи број такси возила, надлежно одељење за привреду урбанизам и
друштвене делатности обавештава такси превозника. 
         Ако се број такси возила утврђен Програмом потреба за такси превозом из члана 4 став 1 ове
Одлуке не смањи у року од 60 дана од дана подношења захтева, односно од дана када се захтев такси
превозника налази на листи чекања, надлежно одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности
Закључком ће одбацити поднети захтев такси превозника.   

      

Члан 11

         Такси  превозници  приликом  подношења  захтева  за  прво  издавање  такси  дозволе  као  и  за
продужетак  исте  морају  испунити  опште  услове  прописане  законом,  као  и  услове  утврђене  овом
одлуком.

Процедуру  издавања  одобрења,  потребну  документацију  и  рокове,  посебним  актом  утврђује
одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

 Члан 12  

         Испитивање погодности моторног возила намењеног за обављање такси превоза врши комисија
формирана од стране Извршног органа општине. 
         Комисија се састоји од председника и два члана и бира се на период од две године.
         Испитивање  возила  врши  се  у  складу  са  Правилником  о  процедури  издавања  одобрења  за
обављање  делатности  такси  превоза  путника  на  територији  општине  Жабари  и  начину  испитивању
погодности такси возила.
         Правилник из става 3 овог члана Одлуке доноси Извршни орган општине, на предлог одељења за
привреду, урбанизам и друштвене делатности.
         Комисија из става 1 овог члана, приликом испитивања погодности возила за такси превоз утврђује
испуњеност услова возила прописаних чланом 9 ове одлуке, сачињава  извештај (Записник о извршеном
прегледу возила),  на основу кога надлежно одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности
издаје  Потврду  о  погодности  возила  за  обављање  делатности  такси  превоза  на  територији  општине
Жабари.
 
3. САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 13

         Такси превозник може почети са радом,  односно обављати такси превоз,  под условом да поред
законом утврђених услова испуне и услове утврђене овом Одлуком.



         Акт (Решење, такси дозволу и такси легитимацију) о испуњавању услова из става 1 овог члана
одлуке издаје одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности, са роком важења годину дана од
дана прегледа такси возила.
         Захтев за продужење (свако наредно подношење) акта из става 2 овог члана одлуке, са потребним
доказима (документацијом), такси превозник подноси надлежном органу 15 (петнаест) дана пре истека
акта којим му је одобрено обављање делатности такси превоза на територији општине Жабари. 
         Уз  акт,  одобрење  за  обављање  делатности  такси  превоза  одељење  за  привреду, урбанизам  и
друштвене  делатности  такси  превозницима  издаје  такси  исправе  и  ознаке,  о  којима  води  посебан
регистар.     
         Приликом издавања или продужетка акта којим се одобрава обављање делатности такси превоза,
такси  превозник  је у  обавези  да  плати  годишњу комуналну таксу за  коришћење  такси  стајалишта  у
складу са Одлуком о локалним комуналним таксама.  

4.  ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

А) Услови за привремени прекид обављања такси превоза

Члан 14

         Привремени прекид обављања такси превоза по захтеву такси превозника, надлежно одељење за
привреду  урбанизам  и  друштвене  делатности  утврђује  за  одређени  временски  период  у  складу  са
законом.  
         Такси превозник  може привремено прекинути обављање такси превоза због:

1. поправке возила којим обавља такси превоз у трајању до три месеца;
2. издржавања  казне  затвора,  односно  изречене  мере  безбедности,  васпитне  или  заштитне  у

трајању до шест месеци;
3. спречености за рада (здавственог стања) у трајању до шест месеци;  
4. за  време  трајања  мере  безбедности,  односно  заштитне  мере  забране  управљања  моторним

возилом до два месеца;
5. у другим случајевима у складу са законом и овом одлуком.

         Такси превозник уз захтев за привремени прекид обављања такси превоза надлежно одељење за
привреду  урбанизам  и  друштвене  делатности подноси  одговарајућу  документацију  којом  доказује
разлоге спречености за рад и депонује такси ознаке и исправе.
         По истеку временског периода привременог прекида обављања такси превоза, такси превозник је
обавезан да, надлежно одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности у року од осам дана,
достави доказ о даљем трајању или престанку привременог прекида обављања такси делатности издат
од стране Регистра привредних субјеката. 
         Пријаву о привременом прекиду  надлежном органу за послове саобраћаја  за запосленог такси
возача подноси послодавац - такси превозник.

Б) Услови за престанак обављања такси превоза

Члан 15

       Такси превознику престаје важност акта из члана 13 став 2 ове Одлуке, којим је дата сагласаност о
испуњењу услова за обављање такси превоза у случају: 

1. Одјаве код Регистра привредних субјеката;



2. Привремене  одјаве  код  Регистра привредних  субјеката,  а  да  при  томе  надлежном  органу
није поднет Захтев у складу са чланом 14 ове Одлуке; 

3. Ако престану да постоје услови из члана 5, 7, 8 и 9 став 1 ове Одлуке;
4. Ако престану да постоје услови из члана 10 став 3 ове Одлуке;
5. Да једном годишње не изврши испитивање погодности за возило, најкасније даном истека

важности потврде о погодности возила, у складу са одредбама ове одлуке;
6. Да  је  правоснажном  судском  пресудом  осуђен  по  основу  увећане  наплате  од  прописане

чланом 33 ове Одлуке;
7. Да надлежно одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности не достави доказ из

члана 14 став 4 ове Одлуке;
8. Ако изврши одјаву такси возача, односно са такси возачем раскине уговор о раду, а при том

пре раскида уговор о раду не прибави одобрење надлежно одељење за привреду урбанизам
и друштвене делатности за замену такси возача са којим је закључио уговор о раду; 

9. Да се на возилу којим се обавља такси превоз не налази кровна ознака „ТАXI“, на предњем
ветробранском стаклу идентификациона ветробранска налепница, а у возилу легитимација
такси возача и ценовник превоза путника и пртљага;

10.У другим случајевима прописаним законом и овом одлуком;
         Такси превознику престанком обављања делатности, брише се место по Програму из члана 4 став 1
ове Одлуке и исто се не може уступити другом такси превознику.
         Решење о престанку важности одобрења из става 1 овог члана Одлуке, надлежно одељење за
привреду урбанизам и друштвене делатности доставља Регистру привредних субјеката, Министарству

унутрашњих послова и надлежној инспекцији.
         Такси превозник дужан је да пре подношења пријаве о трајном прекиду, Регистру привредних
субјеката поднесе захтев за трајни прекид делатности такси превоза и надлежно одељење за привреду
урбанизам и друштвене делатности врати такси исправе и ознаке.

Члан 16

         Такси превозници су поред законом прописаних обавеза дужни да у року од три дана од дана
наступања измене писменим путем пријаве  надлежном одељењу за привреду урбанизам и друштвене
делатности и то:

1. Измену података које садрже такси дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке;
2. Измене у вези моторног возила;
3. Све измене података које се односе на услове за обављање такси превоза прописане чланом 5, 7

и чланом 8 ове одлуке;
4. Подношења захтева за брисање из регистра Агенције за привредне регистре надлежном органу

врате такси дозволу, потврду о погодности и класификацији возила, легитимацију такси возача
и идентификациону ветробранску налепницу;

5. Подношења  захтева  Агенцији  за  привредне  регистре  о  привременом  прекиду  обављања
делатности  такси  превоза,  надлежном  органу врати  такси  дозволу,  потврду  о  погодности  и
класификацији возила и легитимацију такси возача;



6. По правоснажности решења о брисању из регистра донетом по сили закона, надлежном органу
врати такси дозволу, потврду о погодности и класификацији возила, легитимацију такси возача
и идентификациону ветробранску налепницу;

7. Да након престанка обављања делатности  такси  превоза Полицијској станици  Жабари, врате
регистарске ознаке-таблице са ознакама  „ТХ“.

5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ

     Члан 17   
   

         Такси дозвола је исправа коју такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је
дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и садржи:

1. Назив општине Жабари;
2. Редни број такси дозволе са датумом издавања;
3. Пословно име такси превозника;
4. Матични број и ПИБ такси превозника;
5. Адресу такси превозника;
6. Име и презиме предузетника, односно одговорног лица у правном лицу;
7. Јединствени матични број предузетника односно одговорног лица у правном лицу;
8. Назив такси удружења, уколико је правно лице или предузетник његов члан;
9. Регистарски број такси возила;
10.Марку и тип такси возила;
11.Податке о власнику односно примаоцу лизинга уписаног у саобраћајну дозволу као корисник

возила регистрованог путничког возила;
12.Рок важности; 
13.Потпис и печат овлашћеног лица.
Такси дозвола је исправа која се издаје са роком важења до једне године. 

Члан 18

         Легитимација такси возача је исправа која садржи податке о такси возачу. Издаје се са роком
важења до једне године. 
         Легитимацију такси возача, у возило потребно је поставити тако да иста буде на увиду путнику
приликом вожње, а налази се на средини горњег дела инструмент табле и садржи:

1. Евиденциони број легитимације такси возача;
2. Пословно име правног лица или предузетника;
3. Име и презиме такси возача;
4. Јединствени матични број такси возача;
5. Адресу пребивалишта такси возача; 
6. Статус такси возача (предузетник или запослени);
7. Фотографију такси возача.

         Исправе и ознаке за возило којим се обавља такси превоз



Члан 19
   

         Идентификациона ветробранска налепница је ознака возила која садржи податке о такси возилу,
налази  се  на  предњем  десном  горњем  углу ветробранског стакла, поставља  и  скида  овлашћено лице
такси превозника.
         Идентификациона ветробранска налепница садржи:

1. Назив општине Жабари,
2. Евиденциони број такси дозволе, 
3. Натпис „ТАХI“,
4. Рок важности.

         На крову путничког аутомобила којим се обавља такси превоз мора бити истакнут назив „ТАХI“.
          Кровна  ознака  „ТАХI“ служи  за  индентификацију  такси  возила,  правоугаоног  је  облика  и
истакнута је на крову возила. Поставља је такси превозник паралелно са ветробранским стаклом, са обе
стране je истог изгледа и садржај исте мора бити јасно видљив.
         На крову такси возила иза кровне ознаке „ТАXI“, може се налазити рекламни пано. Рекламни пано
мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку „ТАXI“.
         Такси превозници не могу било којом својом радњом која се односи на давање и коришћење кровне
ознаке са  натписом  „ТАXI“, давањем докумената  са  својим пословним именом, такси  дозволе,  такси
возила и др. да омогуће другим правним и физичким лицима који не испуњавају услове прописане овим
законом да обављају такси превоз. 

      6. ТАКСИ  СТАЈАЛИШТЕ             
       

Члан 20  
 

         Такси стајалишта су површине јавне намене одређене и уређене за стајање (пристајање, чекање и
примање путника) такси возила у току обављања такси превоза.
         Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
          Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у оквиру
такси стајалишта, на почетку и на крају стајалишта жутом бојом уписује се натпис „ТАXI“.
         На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси стајалишта,
са допунском таблом која означава број паркинг места предвиђених као такси стајалиште.
         О обележавању такси стајалишта и одржавању саобраћајне сигнализације на такси стајалишта из
става  1 овог  члана  стара  се  Управљач  општинских  и  некатегорисаних  путева  и  улица  на  територији
општине Жабари.
         О чишћењу такси стајалишта стара се правно лице или предузетник коме је поверено одржавање
чистоће наведених саобраћајних површина.

Члан 21

         Локацију такси стајалишта на површинама јавне намене одређује  Извршни орган општине на
предлог надлежног одељење за привреду урбанизам и друштвене делатности у сарадњи са управљачем
пута.
         На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка.
         На такси  стајалишту могу се паркирати само возила која имају издато одобрење  одељења за
привреду, урбанизам и друштвене делатности.



         На такси стајалишту паркирају се само возила која су обележена у складу са законом и овом
одлуком и при том се возила налазе у раду.
         Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
         За време стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила или у возилу.
         Такси возач не сме остављањем возила или предмета да заузима места на такси стајалишту и да на
тај начин онемогући друге такси возаче да користе одређена такси стајалишта.

Члан 22

         Путничким аутомобилом којим се обавља такси превоз путника не може се обављати линијски
превоз путника.
         Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за линијски превоз
путника.
                

8. ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 23

         У возилу којим се обавља превоз путника, односно лица, осим путничког аутомобила којим се
обавља такси превоз путника, не може се налазити таксиметар.

Члан  24

         Забрањено је за време трајања искључења, користити возило које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја.

Члан 25

         Такси возач је обавезан да прихвати вожњу до захтеваног одредишта са такси стајалишта, на
телефонски  позив  одласком  на  назначену  адресу  и  заустављањем  корисника  такси  услуге  на  јавној
саобраћајној површини, осим у случајевима предвиђеним чланом  27 ове Одлуке.
         Такси возач је обавезан да такси превоз започне по уласку путника у возило, као и да приликом
отпочињања превоза укључи таксиметар.
         Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно најкраћом трасом
до одредишта путника, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
         Такси возач за извршену услугу превоза наплаћује цену превоза у износу који показује таксиметар
у тренутку завршетка превоза или цену по издатој потврди са локације из става 2 овог члана.

Члан 26

         Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника у границама расположивих
седишта, као и пртљаг путника у границама величине простора за пртљаг и носивости такси возила.

У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз путника не могу се
смештати ствари које нису ручни пртљаг.



         Такси  возач је обавезан  да се  за  време  обављања  такси  превоза према путницима  опходи  са
пажњом и поштовањем.
         Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан, да му је одећа прикладна (дуге
панталоне, кошуља), да не пуши у такси возилу за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или
опојне дроге. 

Члан 27

         Такси возач није дужан да у такси возило прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога или
оболела од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим би
се угрозила безбедност и здравље људи, испрљало или оштетило такси возило. 
         Такси возач не сме да прими у такси возило децу до шест година без пратиоца.
         Такси возилом не могу се без пристанка такси возача превозити кућни љубимци.

Члан 28

         За време вршења услуге такси превоза, такси возач код себе мора да поседује:
1. Такси дозволу; 
2. Легитимацију такси возача; 
3. Решење о одобрењу обављања такси превоза;
4. Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији такси превозника;
5. Уговор о раду;
6. Доказ о пријави на обавезно социјално осигурање (образац МА);
7. Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом.

Члан 29

         Такси возач, у време обављања такси превоза, не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта,
а нарочито на аутобуској станици и стајалиштима.

Члан 30

         Када такси возило користи за личне потребе, такси возач је обавезан да из простора за превоз
путника уклони таксиметар и са крова возила, уклони кровну ознаку „ТАXI“.
         Када се такси возило користи у случају из става 1 овог члана Одлуке, забрањено је коришћење
такси стајалишта.

Члан 31

         За време превоза путника светло на кровној ознаци такси возила у делу који садржи назив „ТАXI“
мора бити искључено.

Члан 32



         Правна лица и предузетници са седиштем ван територије општине Жабари, могу обављати такси
превоз путника на територији општине Жабари под условима прописаним законом.

  

 8. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 33
 

         Цену услуге обављања такси превоза односно такси тарифу чини скуп јединичних цена за старт,
пређени километар, време чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се
путници обавештавају пре уласка у такси возило, а примењује се у зависности од доба дана или ноћи, од
дана у недељи (радни дан, недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља (ужа или
шира територија јединице локалне самоуправе и територије других јединица локалне самоуправе) и која
је учитана у мерни инструмент; 
         Цену услуге обављања такси превоза на територији општине Жабари утврђује Општинско веће
општине Жабари, на предлог одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности.
         Иницијативу за  измену цене  такси  тарифе  могу  покренути  такси  превозници  са  територије
општине  Жабари.  Захтев  за  измену  такси  тарифе  мора  садржати  потписе,  оверене  печатима  и  то
минимално половине, од укупног броја такси превозника са територије општине Жабари који поседују
одобрење  надлежног  органа  за  обављање  делатности  такси  превоза  путника  на  територији  општине
Жабари.   
         Цена услуге обављања такси превоза наплаћује се у износу који утврди таксиметар као мерни
иструмент подешен у складу са ценом из става 1 и 2 овог члана одлуке.

Члан 34

         У цену такси превоза урачунат је и превоз ручног пртљага путника. 
         Под ручним пртљагом путника подразумева се пртљаг који путник уноси у део возила намењен за
путнике такси возила и за исти одговоран је путник.
         Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме се налазе
места за превоз путника.
         Уколико корисник такси превоза поседује ствари које се не сматрају ручним пртљагом, такси возач
је дужан  да корисника услуге такси превоза  пре уласка у такси возило обавести да  се врши наплата
превоза пртљага, у супротном путник није у обавези да исти плати.

      Члан 35  

         Такси возач је дужан да путнику изда оверен такси рачун о пруженој услузи.
         Такси рачун мора садржати следеће податке:

1. Податке о превознику (назим предузетника, односно пословно име привредног друштва, односно
другог правног лица као и име и презиме такси возача)

2. Регистарски број такси возила,
3. Редни број рачуна,
4. Датум и време издавања,
5. Пређене километре,
6. Цену по таксиметру, доплату и укупну цену, и



7. потпис и печат.
         У случају да такси возач на крају вожње путнику не изда такси рачун из става 1 овог члана одлуке,
путник није у обавези да плати цену услуге такси превоза.

Члан 36

         У случају немогућности да заврши започети такси превоз, такси возачу припада као накнада износ
који у моменту превоза покаже таксиметар умањен за цену старта уз обавезу обезбеђивања другог такси
возила.

Члан 37

         О пријему других путника у току такси превоза до одредишта одлучује путник који је започео
коришћење такси превоза уз сагласност такси возача.
         Ако путник који  је примљен  у току такси  превоза наставља коришћење такси превоза после
одредишта путника који је започео коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра започињањем
такси превоза.

Члан 38 

         Такси превозник са седиштем ван територије општине Жабари може обавити, такси превоз који је
започео на територији своје општине за који има издато одобрење надлежног органа, а  који се делом
обавља и на територији општине Жабари, под условима прописаним законом и овом одлуком.
        
9. НАДЗОР

Члан 39
  
         Надзор над применом одредаба ове  Одлуке врши надлежно одељење за привреду урбанизам и
друштвене делатности.
         Инспекцијски  надзор  над  применом  одредба  ове  одлуке  врши  саобраћајни  инспектор  као
овлашћено лице Општинске управе општине Жабари. 

Члан 40

         У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни инспектор има дужности и овлашћења утврђена
законом којим се уређује јавни превоз путника у друмском саобраћају, односно може да:

1. Нареди  отклањање  недостатака  у  погледу испуњавања  прописаних  услова  за  обављање  такси
превоза путника, као и осталих услова из ове одлуке;

2. Поднесе захтев за покретања прекршајног поступка; 



3. Искључи  такси  возило  којим  се  врши  такси  превоз  противно  одредбама  закона  и  ове  одлуке,
одреди место паркирања и одузме такси дозволу, легитимацију такси возача саобраћајну дозволу
и регистарске таблице у трајању од 10 ( десет) дана, а у случају поновног искључивања возила
истог такси превозника у трајању од 30 (тридесет) дана;

4. Привремено одузме идентификациону исправу, којом је утврђено право на обављање делатности,
до отклањања утврђене неправилности и изда потврду о одузимању исте; 

5. Привремено  одузме  возило  које  је  употребљено  за  извршење  прекршаја  или  привредног
преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и
изда потврду о одузимању возила;

6. Уколико затекне зустављено возило на такси  станици  без  ознаке „ТАXI“ постављене на крову
возила, ако се  такси  возач удаљи  дуже од 3 минута од такси  возила које  је  на такси  станици,
донесе решење којим се налаже да се возило уклони у одређеном року, који се може одредити и
на минуте. 

Решење се поставља на возило и тиме се сматра да је достава извршена.  
Члан 41

         Такси  превозник,  коме  је  у  вршењу такси  превоза  искључено  возило  дужан  је  да  на  месту
паркирања које му је одређено, обезбеди возило. 

Члан 42

         Такси  превозник  или  такси  возач  запослен  код  такси  превозника  дужан  је  да  саобраћајном
инспектору омогући неометано вршење послова, стави на увид сва потребна документа, да у року који
инспектор одреди достави потребне податке и поступи по налогу инспектора.

Члан 43

         Уколико  у  вршењу инспекцијског  надзора  саобраћајни  инспектор  уочи  повреду  прописа  из
надлежности другог инспекцијског органа дужан је да о томе одмах, писаним путем обавести надлежни
инспекцијски орган.

Члан 44

         Против решења саобраћајног инспектора којим се налажу мере из области такси превоза путника
може се изјавити жалба надлежном Министарству, у року од 8 (осам) дана од дана достављања.
         Жалба на решење саобраћајног инспектора из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.
         Против решења надлежног одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности која се доносе
у поступку утврђивања испуњености услова за обављање такси превоза на територији општине Жабари

може се изјавити жалба Општинском већу општине Жабари, у року од 8 (осам) дана од дана достављања
решења.

10. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45



Такси превозник, казниће се за прекршај ако:
1) Обавља делатност такси превоза супротно члану 3 ове одлуке;
2) Обавља делатност такси превоза, а не испуњава услове из члана 5 ове одлуке;
3) Обавља делатност такси превоза, а не испуњава услове из члана 7 ове одлуке;
4) Такси превоз обавља такси возач који не испуњава услове из члана 8 ове одлуке;

5) Обавља делатност такси превоза путника такси возилом које не испуњава услове из члана 9 ове
одлуке;

6) Обавља делатност такси превоза супротно члану 10 став 1, 2 и 3 ове одлуке;
7) Отпочне са обављањем такси превоза, а при том није испунио услове утврђене законом и овом

одлуком у складу са чланом 13 став 1 ове одлуке;
8) Обавља  делатност   такси  превоза,  а  при  том  је  извршио  одјаву или  привремену одјаву такси

превоза;
9) Обавља делатност такси превоза, а при том су престали да постоје услову из члана 15 ставови 1 и

4 ове одлуке;
10) Поступи супротно члану 16 став ове одлуке;

11)  Такси возач приликом обављања такси превоза код себе не поседује такси дозволу и решење или
исте не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 17 став 1 ове одлуке);

12)  Такси возач приликом обављања такси превоза не поседује легитимацију такси возача или иста
није постављена тако да буде на увиду путнику приликом вожње (члан 18 ове одлуке); 

13)  Су исправе и ознаке за такси возило којим се обавља такси превоз постављене супротно члану 19
ове одлуке;

14) Такси возач поступи супротно члану 21 став 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ове одлуке;
15) Такси возилом обавља линијски превоз путника, односно користи аутобуска стајалишта  (члан 22

ове одлуке);
16) Ако се у возилу које није такси возило налази таксиметар (члан 23 ове одлуке);

17)Користи возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја (члан 24 ове
одлуке);

18) Такси возач поступа супротно члану 25 ове одлуке;
19) Такси возач поступа супротно члану 26 ове одлуке;
20) Такси возач поступи супротно члану 27 став 2 ове одлуке;

21)Такси возач приликом обављања делатности такси превоза код себе не поседује документацију у
складу са чланом 28 ове одлуке;

22)Такси возач за време обављања такси превоза такси возило паркира ван такси стајалишта, а 
нарочито на аутобуској станици и стајалиштима (члан 29 ове одлуке);

23)Користи такси возило супротно члану 30 ове одлуке;
24)Такси возач поступа супротно члану 31 ове одлуке;
25)Поступа супротно члану 32 ове одлуке;
26)Такси возач поступа супротно члану 33 став 4 ове одлуке;
27)Уколико  такси  возач  наплати  кориснику  превоза  превоз  личног  пртљага  (члан  34  став  1  ове

одлуке);
28)Такси возач путнику не изда такси рачун о пруженој услузи (члан 35 став 1 ове одлуке);
29)Такси  возач  не заврши  започети  превоз  и  при  томе не наплати  износ који  покаже таксиметар

умањен за цену старта и не обезбеди друго такси возила (члан 36 ове одлуке);
30)Такси  возач  у  току  такси  превоза  путника  који  је  започео  коришћење  такси  превоза,  без

сагласности  корисника  превоза  изврши  пријем  других  путника  у  возило  (члан  37 став  1  ове
одлуке);

31)Такси возач накнаду за обављени такси превоз наплати супротно члана 37 став 2 ове одлуке;



32)обавља делатност такси превоза путника супротно члану 38 ове одлуке;
33)Уколико такси возач поступи супротно члану 42 ове одлуке;

Такси  превозник  правно  лице  (привредно  друштво  или  друго  правно  лице)  казниће  се  за
прекршај из става 1 овог члана осим тачке 2) новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара

   За прекршај из става 1 овог члана осим тачке 2) одлуке казниће се и одговорно лице у правном
лицу такси превозника, новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

  Такси превозник предузетник казниће се за прекршај из става 1 овог члана осим тачке 3) новчаном
казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

Члан 46   

         Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај такси возач ако:

1) Приликом обављања такси превоза код себе не поседује такси дозволу и легитимацију такси
возача или исте не покаже на захтев овлашћеног лица (члан 17 став 1 и члан 18 ове одлуке);

2) Су  исправе  и  ознаке  за  такси  возило  којим  се  обавља  такси  превоз  постављене  супротно
члану 19 ове одлуке;

3) Поступи супротно члану 21 став 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ове одлуке;
4) Такси возилом обавља линијски превоз путника, односно користи аутобуска стајалишта  (члан

22 ове одлуке);
5) Ако се у возилу које није такси возило налази таксиметар (члан 23 ове одлуке);
6) Користи возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја (члан 24 ове

одлуке);
7) Поступа супротно члану 25 ове одлуке;
8) Поступа супротно члану 26 ове одлуке;
9) Поступи супротно члану 27 став 2 ове одлуке;
10)Приликом обављања делатности такси превоза код себе не поседује документацију у складу

са чланом 28 ове одлуке;
11)За време обављања такси превоза такси возило паркира ван такси стајалишта, а нарочито на 

аутобуској станици и стајалиштима (члан 29 ове одлуке);
12)Користи такси возило супротно члану 30 ове одлуке;
13)Поступа супротно члану 31 ове одлуке;
14)Поступа супротно члану 32 ове одлуке;
15)Поступа супротно члану 33 став 4 ове одлуке;
16)Уколико наплати кориснику превоза превоз личног пртљага (члан 34 став 1 ове одлуке);
17)Ако путнику не изда такси рачун о пруженој услузи (члан 35 став 1 ове одлуке);
18)Не заврши започети превоз и при томе не наплати износ који покаже таксиметар умањен за

цену старта и не обезбеди друго такси возила (члан 36 ове одлуке);
19)Ако у току такси превоза путника који је започео коришћење такси превоза, без сагласности

корисника превоза изврши пријем других путника у возило (члан 37 став 1 ове одлуке);
20)Ако је накнаду за обављени такси превоз наплатио супротно члана 37 став 2 ове одлуке;
21)Обавља делатност такси превоза путника супротно члану 38 ове одлуке;
22)Уколико поступи супротно члану 42 ове одлуке;



Члан 47

Управљач пута, правно лице казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара за
прекршај ако не поступи у складу са чланом 20 ставови 2, 3, 4, 5 и 6.

   За прекршај из става 1 овог члана одлуке казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48

         Такси превозници (правна лица и предузетници) који су регистровани за обављање делатности
такси превоза путника на територији општине Жабари у складу са Одлуком о организацији и начину
обављања  превоза  путника  и  ствари,  ауто-такси  и  путничког  комби  превоза  на  територији  општине
Жабари  („Сл.гласник општине Жабари“, бр. 9/2004) дужни су да ускладе своје пословање са одредбама
ове  одлуке  и  изврше  замену  такси  документације  најкасније  даном  истека  акта  којим је  одобрено
обављање делатности такси превоза.

Уколико такси превозник не усклади своје пословање са овом одлуком, надлежно одељење
за привреду урбанизам и друштвене делатности донеће решење о престанку важења решења из члана
13. ове  одлуке  и  обавестиће  Агенцију  за  регистрацију  привредних  субјеката  да  такси  превозник  не
испуњава услове за обављање такси превоза. 

Члан 49

         Поступак за доделу евиденционог броја и такси документације сагласно члану 13 ове одлуке, који
је започет, а по коме није донето решење до дана ступања на снагу ове одлуке наставиће се у складу са
одредбама ове одлуке.

Члан 50      
   

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику  општине
Жабари“.
         Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и начину обављања
превоза  путника  и  ствари,  ауто-такси  и  путничког  комби  превоза  на  територији  општине  Жабари

(„Сл.гласник општине Жабари“, бр. 9/2004).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број: 344-48/2015-01 од 25.11.2015. године

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Саша  Беговић, ср.



Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке:

Чланом 20 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014-др.
закон) утврђена је обавеза локалне самоуправе да уређује и обезбеђује посебне услове и организације
ауто такси превоза путника. 

Чланом 57  Закона  о  превозу  путника  у  друмском  саобраћају  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  68/2015)
прописано је да јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и
начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и
такси превоза; 

 Члан  13  став  1  тачка  6  Статута  општине  Жабари  („Сл.гласник  општине  Жабари“,  бр.7/2008,
3/2013, 4/2014 и 7/2014) Скупштина обавља послове утврђене чланом 32. Закона и то доноси прописе и
друге опште акте.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ
Нацрт одлуке сачинио Радни тим :                                                           Небојша Миловановић, ср.
                                                                     
-Светлана Динић, 
 Начелник одељења за привреду, урбанизам и друштвене  делатности

-Љубодраг Чолић,  



Начелник одељења за општу управу,заједничке и инспекцијске послове

-Ненад Вујчић, 
Комунално-саобраћајни инспектор,инспектор за путеве и послови ванредних ситуација

На основу члана 1.  решења Скупштине општине Жабари бр.  112-26/2015-01 од 27.05.2015.

године, Комисија за планове Скупштине општине Жабари на седници одржаној 29.10.2015. године,

донела је

П О С Л О В Н И К

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником регулише се начин рада и одлучивања Комисије за планове Скупштине

општине Жабари (у даљем тексту: комисија).

Члан 2.

Одредбе овог Пословника обавезујуће су за председника, чланове комисије и друга лица која

учествују у раду или присуствују седницама овог органа.

Члан 3.

Председник комисије стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.

II. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА



Члан 4.

Седнице  комисије  сазива  председник  по потреби,  на  сопствену иницијативу,   иницијативу

Одељења  за  привреду,  урбанизам  и  друштвене  делатности  по  утврђеном  дневном  реду  или  на

иницијативу 1/3 чланова комисије у просторијама седишта Општине Жабари.

Седнице комисије одржавају се по правилу на крају радног времена од 13 часова и може

трајати најдуже 5 сати.

Члан 5.

Предлог  дневног  реда  седнице  комисије  утврђује  председник  комисије  у  сарадњи   са

Одељењем за привреду, урбанизам и друштвене делатности.

Сазивање  седница  се  врши  у  писаном  облику   достављањем  путем  редовне  поште  или

електронском поштом. 

Позив садржи податке о  времену и  месту  одржавања седнице  комисије,  предлог  дневног

реда, као и материјал за предложене тачке дневног реда који се мора доставити најкасније пет дана

пре одржавања седнице (уз сагласност комисије материјал за седницу,  се може доставити и у краћем

року од пет дана члановима комисије).

Члан 6.

Седници комисије присуствују по потреби представници Одељења за привреду, урбанизам и

друштвене делатности и обрађивачи материјала, који се разматра на седници комисије.

Позив  за  седницу  комисије  може  се  доставити  и  другим  заинтересованим  лицима  и

институцијама.

Присуство чланова комисије је обавезно, изостанак се може оправдати електронском поштом

достављањем оправдања, односно образложењем разлога за изостанак.

У  случају  неоправданог  изостајања члана  комисије  са  седница,  комисија  може  покренути

поступак за замену члана по истом поступку како се члан Комисије именује.

III. РАД НА СЕДНИЦИ

Члан 7.

Комисија  ради  на  седницама,  којима  присуствује  већина  чланова  комисије,  а  одлучује

већином гласова присутних чланова комисије.

Председник  комисије  константује  кворум,  отвара  седницу,   председава  и  стара  се  о

одржавању реда за време седнице. У одсутству председника комисије,  послове из става 1. овог члана

обавља заменик председника комисије.

 По  отварању  седнице,  приступа  се  дискусији  о  предложеном  дневном  реду  и  усвајању

дневног реда. После усвајања дневног  реда приступа се раду према усвојеним  тачкама  дневног

реда.

Комисија  разматра  тачке  дневног  реда,  односно  заседа:  на  јавном  делу  седнице  (јавној

седници) и редовном делу седнице (затвореној седници).

Члан 8.

Комисија на јавном делу седнице, односно на јавној седници по обављеном јавном увиду у

плански  документ,  омогућава  подносиоцима  примедби у  писаном облику  у  току  јавног  увида  да

усмено образложе примедбе, после чега стручни обрађивач планског документа износи свој став о

поднетим примедбама.



Јавна седница комисије је отворена за јавност. Седнице се могу  снимати од стране надлежног

органа, с тим што снимање на јавној седници од стране других присутних лица на  јавној седници

комисије  није дозвољено.

Члан 9.

Комисија на редовном делу седнице, односно на затвореној седници:

- разматра и даје мишљења на одлуку о изради планског документа;

- обавља послове раног јавног увида у делу разматрања и усвајања извештаја који сачињава

носилац израде планског документа;

- обавља стручну контролу нацрта планског документа;

- сачињава  извештај  о  обављеном јавном увиду  у  план,  који  садржи податке  о  обављеном

јавном увиду, све примедбе и ставове комисије по поднетим примедбама;

- врши  проверу  усклађености  урбанистичког  пројекта  са  планским  документом  и  Законом,

разматра примедбе и сугестије са јавне презентације и припрема извештај са мишљењем;

- пружа  стручну  помоћ  за  обављање  послова  у  поступку  израде  и  спровођења  планског

документа;

- доноси закључке о тачкама дневног реда;

- усваја записнике са седница комисије и

- разматра општа питања која се односе на начин и динамику рада комисије.

Затвореној  седници  комисије  присуствују  по  правилу  представници  јединице  локалне

самоуправе,  стручни  обрађивачи  материјала  који  се  разматра,  као  и  појединци  и  представници

институција. Такође, комисија може донети одлуку да затвореној седници присуствују и друга лица по

потреби.

Затвореној  седници комисије,  у  делу који  се  односе на  припрему извештаја  о обављеном

јавном увиду, по правилу присуствују представници надлежног органа јединице локалне самоуправе

и стручног обрађивача планског документа.

На предлог председника, заменика председника или члана комисије, комисија може донети

одлуку да усвајање закључака о појединим тачкама дневног реда, после обављене дискусије, обави

на делу затворене седнице комисије коме присуствују само представници надлежног органа јединице

локалне самоуправе.

Члан 10.

Разматрање  тачака  дневног  реда  почиње  тако  што  председник  комисије  изнесе  основне

информације о материјалу и да реч обрађивачу материјала, после чега се отвара дискусија.

Председник  комисије даје реч учесницима у дискусији и брине о току и времену дискусије,

која најдуже траје десет минута по дискутанту.

Председник комисије закључује дискусију када нема више пријављених учесника за дискусију,

када процени да више није оправдана, да је довољно расветљено или на предлог члана комисије

може предложити да се прекине дискусија.

IV.ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ

Члан 11.

Комисија  пуноважно  одлучује  ако  на  седници  присуствује  више  од  половине  чланова

комисије.

У случају када се закључи дискусија по појединој тачки дневног реда, председник и чланови

комисије предлажу закључке и приступању гласању. Комисија гласа за закључке по тачки дневног

реда у целуни или посебно за сваки од закључака.



Чланови  комисије  гласају  „за“,  „против“  или  могу  бити  уздржани  у  изјашњавању  по

предложеном закључку. Резултати гласања се наводе у записнику са седнице комисије.

У случају када је члан комисије у својству обрађивача материјала који се разматра од стране

комисије, изузима се из гласања и не чини кворум који се односи на ту тачку дневног реда.

Члан комисије може да издвоји мишљење по одређеној тачки дневног реда, које се уноси у

записник са седнице  комисије.

Члан 12.

У  случају  када седници комисије  не присустрвује  обрађивач  материјала  који  се  разматра,

односно одговорни урбаниста, планер или пројектант, предвиђена тачка дневног реда се одлаже за

једну од наредних седница  комисије.

Само у изузетним случајевима, када комисија оцени да је потребно размотрири предвиђену

тачку  дневног  реда   без  одлагања,  отвара  се  дискусија  и  доносе  се  закључци  и  без  присуства

одговорног урбанисте, планера или пројектанта.

V. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

(начин вођења записника, извештај о обављеној стручној контроли, јавном увиду)

Члан 13.

После одржане седнице комисије,  стручне и административне послове секретар комисије са

стручним радницима у Општинском органу надлежан за урбанизам припремиће записник.

Записник  са  седнице  комисије  садржи  податке  о  времену  и  месту  одржавања  седнице,

дневном реду, евиденцију присутних и одсутних чланова комисије и свих лица присутних на седници,

попис  учесника  у  дискусији,  питања  која  су  разматрана  на  седници,  закључке  комисије  и  друге

податке од значаја за рад на седници.

Записник са седнице комисије се разматра и усваја на једној од наредних седница комисије.

По усвајању, председник комисије потписује  записник са са седнице комисије.

На основу записника са седнице комисије секретар са стручним радницима у Општинском

органу  за  урбанизам  припрема  извештај  о  извршеној  стручној  контроли  планског  документа  и

извештај  о  обављеном  јавном  увиду  у  план  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и

Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената.

Извештај  о  извршеној  стручној  контроли  планског  документа  потписује  председник  или

заменик председника комисије.

Потписан  записник  из  става  4.  овог  члана  и  потписан  извештај  из  става  5.  овог  члана

достављају  се  електронском  поштом  надлежном  Министарству  у  року  од  3.  дана  од  дана

потписивања.

Извештај  о  обављеном   јавном  увиду  потписују  председник,  заменик  председника  и  сви

чланови комисије, као и одговорно лице Општинске управе општине Жабари

Посебне закључке комисије, као и планове који се излажу на јавни увид потписује председник

или заменик председника комисије.

Комисија спроводи и поступак раног јавног увида у свему према одредбама члана 45а. Закона,

и у складу са одредбама подзаконског акта којим је урађена материја раног јавног увида у плански

документ.

Члан 14.

Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области: саораћаја,

пејзажног  уређења  и  екологије,  заштите  градитељског  наслеђа  и  урбане  реконструкције,

инфраструктуре, техноекономска питања и архитектонско обликовање.



Комисија  закључком  о  образовању  радног  тима  одређује  број  чланова  и  састав  радних

тимова.

На основу закључка комисије, председник комисије сазива седницу радног тима и одређује

дневни ред.

У случају  када је потребно образложити поједине ставове  и мишљења комисије, седници

радног тима присуствује и члан комисије кога одреди комисија.

Радни тим ради на седницама, којима присуствује већина чланова радног тима, о чему се

саставља записник.

Седницом радног тима председава члан радног тима кога одреди радни тим.

Записник  са  закључцима   радног  тима  је  обавезан  део  материјала  који   се  разматра  на

седници комисије.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.

Овај пословник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном  гласнику општине Жабари“.

 Број:  350-15/15-02                                                                                   

Датум : 29.10.2015.године

у Жабарима                 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Драгољуб Живковић, ср.

дипл.прост. план.




