
 
 

 

 

 

 

                  Службени 

     гласник општине Жабари 
           Година XV број 15/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                          

 

 

 

                      
                                  Жабари, 29. новембар 2016. 
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На основу члана 46. ст.1. тачка 1. и ст. 2. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, 

бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), 

  Скупштина општине Жабари на седници дана 29.11.2016. године, донела је следећу 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку одборничког мандата 

 

 

 

I 

 
 УТВРЂУЈЕ  се престанак мандата одборника у Скупштини општине Жабари Горици 

Васић Обрадовић   из Жабара, која је изабрана за одборника СО Жабари са Изборне листе   

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА,  услед подношења оставке у форми оверене писане изјаве. 

 

 

II 

      

  

Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се   објавити у „Службеном  

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-204/2016-03 

Датум: 29.11.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                        Дејан Адамовић, с.р.        
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На основу  члана 48. и  56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној  29.11.2016. године,  

донела je  

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

 

  

I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Жабари  кандидату изабраном за 

одборника  са Изборне листе  ИВИЦА ДАЧИЋ -„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“ и то: 

 

1. Филиповић Миодрагу из Ореовице, економисти, рођеном 1954.године. 

 

 

 II Мандат одборника наведеног у тачки I ове Одлуке траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат, а почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 29.11. 2016. године. 

 

 

III   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се   објавити у  

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

IV  Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном  суду у Београду  у року од 48 

часова од дана доношења ове Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине 

Жабари садржан је у одредбама члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) којима је утврђено да мандат одборника почиње да тече 

даном потврђивања мандата, да скупштина одлучује о потврђивању мандата одборника, као и да у 

гласању поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са 

чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су 

изабрани. 

Такође, одредбама члана 48. став 3. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011)  утврђено је да кандидату коме је био додељен мандат 

одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције председника општине или 

градоначелника, односно заменика председника општине или заменика градоначелника, мандат се 

поново додељује у истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под условима:  

- да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно заменика 

председника општине или заменика градоначелника; 

- да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и 

- да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата 

одборника. 

Одборник Скупштине општине Жабари Томислав Пантић изабран са изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ -„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“   поднео је оверену оставку дана 

23.09.2016. године на одборнички мандат и Скупштина општине Жабари је донела Решење о 
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престанку одборничког  мандата  на седници одржаној дана 05.10.2016. године, под  бројем 020-

148/2016-03 („Службени гласник општине Жабари“, број 13/2016). 

Општинска изборна комисија доделила је мандат одборнику Миодрагу Филиповићу и 

издала уверење о избору за одборника број 013-241/2016 од 14.10.2016. године. Кандидат за 

одборникa Миодраг Филиповић дао je писану сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Жабари. 

На основу члана 56. став 7. Закона о локалним изборима утврђено је да се против Одлуке  о 

потврђивању мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе. 

 

 

 

Број: 020-205/2016-03 

Датум: 29.11.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                    Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 6. и 11. Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15), тачке 7. и 8. Одлуке Владе РС о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

АПВ и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 101/15) и члана 13. 

Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр.7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 

и 10/2015), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 29.11.2016. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

измени одлуке о максималном броју запослених у 2015. години  

 

 

Члан 1. 

 

              У члану 2. тачка 1. Одлуке о максималном броју запослених у 2015. години („Службени 

гласник општине Жабари“, број 12/2015, 11/2016 и 13/2016) после речи “Општинска управа 

општине Жабари“ мења се број “56” и гласи “59”. 

              У члану 2. тачка 3. Одлуке о максималном броју запослених у 2015. години („Службени 

гласник општине Жабари“, број 12/2015, 11/2016 и 13/2016) после речи “ЈКП Комуналац Жабари” 

мења се број “7” и гласи “10”. 

              У члану 2.  Одлуке о максималном броју запослених у 2015. години („Службени гласник 

општине Жабари“, број 12/2015, 11/2016 и 13/2016) брише се тачка 4. 

              У члану 2. Одлуке о максималном броју запослених у 2015. години („Службени гласник 

општине Жабари“, број 12/2015, 11/2016 и 13/2016) досадашње тачке 5, 6, 7. и 8. постају тачке 4, 5, 

6. и 7.  

 

Члан 2. 

 

              У свему осталом Одлука о максималном броју запослених у 2015. години (“Службени 

гласник општине Жабари”, број 12/2015) остаје неизмењена. 

  

Члан 3. 

 

              Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Жабари".  

 

 

Број: 020-206/2016-03 

29.11.2016. године  

       Ж а б а р и 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                      Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07 и 83/2014), члана 5. став 3. и члана 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016), члана 1. став 1. и члана 17. Закона  о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 103/2015) и члана 13. став 1. тачка 8. Статута општине 

Жабари  („Службени гласник Општине Жабари“ број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), 

Скупштина општине Жабари, на седници дана 29. 11.2016. године, донела је 

 

Одлуку  

о престанку рада, постојања и брисању 

Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине Жабари” Жабари и 

преузимању права, обавеза и послова 

Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине Жабари” Жабари на 

општину Жабари 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу 

општине Жабари” Жабари, брисање јавног предузећа из регистра привредних друштава и 

преузимање права, обавеза и послова Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине Жабари” 

Жабари на општину Жабари, оснивача јавног предузећа. 

 

 

 Члан 2. 

 Престаје са радом и постојањем дана 30.11.2016. године, Јавно предузеће “Дирекција за изградњу 

општине Жабари” Жабари, основана Одлуком скупштине општине Жабари бр. 415-6/99-01 од 

30.12.1999. године, са седиштем у Жабарима, ул. Кнеза Милоша 103, уписана у регистар Агенције 

за привредне регистре са матичним бројем 17280511, порески идентификациони број 101380561 (у 

даљем тексту: Дирекција). 

 

 

Члан 3. 

Права, обавезе и послови дирекције настали у име и за рачун дирекције закључно са 30.11.2016. 

године од  01.12.2016. године у целини прелазе на општину Жабари, оснивача јавног предузећа. 

Општина Жабари даном престанка рада и постојања дирекције, од 01.12.2016. године ступа на 

место дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима. 

 

 

Члан 4. 

 Права оснивача остварује орган општине   Жабари-Скупштина општине Жабари. 

 

 

 

Члан 5. 

 Обавезује се Општинска управа општине Жабари да: 

1) изврши послове везане за престанак рада и постојања дирекције у правном  

    поретку Републике Србије; 

2) попише и преузме од дирекције покретне ствари, предмете и архиву. 

 

 

Члан 6. 

Обавезе из члана 3. Одлуке, од 01.12.2016. године измириваће се из средстава буџета општине  

 Жабари – са раздела Општинске управе, Одлуке о буџету општине  Жабари за 2016. годину. 
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Члан 7. 

Послове дирекције одређене одлукама Скупштине општине Жабари- административне, стручне и 

извршне на одржавању, уређењу и изградњи комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене, 

од   01.12.2016. године вршиће општина   Жабари, њен орган - Општинска управа. 

 

 

Члан 8. 

Годишњи програм пословања који се односи на одржавање, уређење и изградњу комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене, донет од стране дирекције, од 01.12.2016. године 

доноси  председник општине Жабари као програм одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене, уз претходну сагласност Скупштине општине Жабари. 

Средства за финасирање програма из става 1. овог члана биће предвиђена Одлуком о буџету 

општине Жабари са раздела Општинске управе. 

 

 

Члан 9. 

Теретне уговоре, на терет буџета општине  Жабари, закључиване од стране дирекције, за 

извршење програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне 

намене, од 01.12.2016. године, закључује начелник Општинске управе општине Жабари. 

Средства за финасирање извршења уговора става 1. овог члана биће предвиђена Одлуком о буџету 

општине Жабари са раздела Општинске управе. 

     

 

Члан 10. 

На дан  30.11.2016. године  запосленима у дирекцији престаје радни однос у дирекцији. 

На дан 30.11.2016. године в.д. директору дирекције престаје функција в.д.директора, председнику 

надзорног одбора дирекције престаје функција председника, члановима надзорног одбора 

дирекције престају функције чланова. 

На дан 30.11.2016. године престају да важе уговори о делу и другим видовима ангажовања ван 

радног односа  закључени од стране дирекције са физчким лицима. 

 

 

Члан 11. 

На дан  30.11.2016. године, лица из члана 10. став 1. ове одлуке преузимају се у радни однос: 

1. троје запослених у Општинску управу општине  Жабари, са статусом нераспоређеног 

запосленог лица и платом чији износ не може бити већи од износа који има запослени у 

Општинској управи са истом стручном спремом и одговарајућим звањем; 

2. један запослени у Јавно комунално предузеће “Комуналац Жабари” Жабари, са статусом 

нераспоређеног запосленог лица и платом чији износ не може бити већи од износа који има 

запослени у Јавном комуналном предузећу “Комуналац Жабари” Жабари са истом стручном 

спремом и одговарајућим звањем. 

Саставни део ове одлуке је списак запослених у дирекцији са подацима о стручној спреми, радном 

искуству и другим подацима о стручној оспособљености. 

 

 

Члан 12. 

На дан   30.11.2016. године престаје да важи Одлука скупштине општине Жабари о оснивању 

Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине Жабари” Жабари бр. 415-6/99-01 од 30.12.1999. 

године као и  Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу 

општине Жабари” Жабари са законом о јавним предузећима (''Службени гласник општине 

Жабари”, број 13/2016). 
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На дан 30.11.2016. године брисаће се дирекција из регистра привредних субјеката који води 

Агенција за привредне регистре. 

 

 

Члан 13.  

Стављају се ван снаге одредбе свих Одлука Скупштине општине Жабари којима су прописане 

надлежности Јавног предузећа “Дирекција за изградњу општине Жабари” као овлашћеног 

субјекта. 

 

 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине  Жабари”. 

 

Број: 020-207/2016-03 

Датум: 29.11.2016.год. 

    Жабари 

                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

          

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                    Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом  о локалној самоуправи, чланом 32. тачка 8. („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/2014), прописано је да јединица локалне самоуправе у складу са законом оснива службе, јавна 

предузећа, установе и организацвије, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 

радом. 

Законом о јавним предузећима, чланом 5. став 3. и чланом 8. (“Службени гласник РС“, број 

15/2016) утврђено је да ако јавно предузеће оснива јединица локалне самоуправе, акт о оснивању 

јавног предузећа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, која врши права оснивача, те да 

јавно предузеће стиче својство правног лица уписом у регистар у складу са законом којим се 

уређује правни положај и поступак регистрације привредних друштава. 

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 

103/2015), чланом 1. став 1. и чланом 17. прописано је да у Закону о буџетском систему 

(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14 и 68/15 - др. закон), у члану 2. тачка 8. речи: “јавна предузећа, фондови и дирекције 

основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена 

посебним законом;” бришу се, као и да су јединице локалне самоуправе дужне да до 1. децембра 

2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. овог закона. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07 и 83/2014) и члана 13. став 1. тачка 8. Статута општине Жабари  („Службени гласник 

Општине Жабари“ број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), Скупштина општине Жабари, на 

седници дана 29.11. 2016. године, донела је 

 

Одлуку о престанку рада, постојања и брисању 

Фонда за развој пољопривреде општине Жабари и преузимању права,  

обавеза и послова 

Фонда за развој пољопривреде општине Жабари на општину Жабари 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се престанак рада и постојања Фонда за развој пољопривреде општине 

Жабари, брисање Фонда из евиденције надлежних органа и преузимање права, обавеза и послова 

Фонда за развој пољопривреде општине Жабари на општину Жабари, оснивача фонда. 

 

 

 Члан 2. 

 Престаје са радом и постојањем дана 30.11.2016. године, Фонд за развој пољопривреде општине 

Жабари, основан Одлуком скупштине општине Жабари бр. 020-29/10-01 од 25.05.2010. године 

(“Службени гласник општине Жабари”, број 4/2010), са седиштем у Жабарима, ул. Кнеза Милоша 

103, са матичним бројем 17809849, порески идентификациони број 106772421 (у даљем тексту: 

Фонд). 

 

 

Члан 3. 

Права, обавезе и послови фонда настали у име и за рачун фонда закључно са 30.11.2016. године 

од  01.12.2016. године у целини прелазе на општину Жабари, оснивача фонда. 

Општина Жабари даном престанка рада и постојања фонда, од 01.12.2016. године ступа на место 

фонда у свим затеченим облигационим и другим односима. 

 

 

Члан 4. 

 Права оснивача остварује орган општине Жабари-Скупштина општине Жабари. 

 

 

 

Члан 5. 

 Обавезује се Општинска управа општине Жабари да: 

1) изврши послове везане за престанак рада и постојања фонда у правном поретку  

    Републике Србије; 

2) попише и преузме од фонда покретне ствари, предмете и архиву. 

 

 

Члан 6. 

Обавезе из члана 3. Одлуке, од 01.12.2016. године измириваће се из средстава буџета општине  

 Жабари – са раздела Општинске управе, Одлуке о буџету општине  Жабари за 2016. годину. 

    

 

Члан 7. 

На дан  30.11.2016. године  председницима и члановима Управног и Надзорног одбора фонда 

престају функције. 
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На дан 30.11.2016. године престају да важе уговори о делу и другим видовима ангажовања ван 

радног односа  закључени од стране фонда са физчким лицима. 

 

 

Члан 8. 

На дан   30.11.2016. године престаје да важи Одлука о оснивању фонда за развој пољопривреде 

општине Жабари (“Службени гласник општине Жабари”, број 4/2010). 

На дан 30.11.2016. године брисаће се фонд из евиденције надлежних органа. 

 

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине  Жабари”. 

 

Број: 020-208/2016-03 

Датум: 29.11.2016.год. 

    Жабари 

                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

          

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                    Дејан Адамовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом  о локалној самоуправи, чланом 32. тачка 8. („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/2014), прописано је да јединица локалне самоуправе у складу са законом оснива службе, јавна 

предузећа, установе и организацвије, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 

радом. 

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 

103/2015), чланом 1. став 1. и чланом 17. прописано је да у Закону о буџетском систему 

(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14 и 68/15 - др. закон), у члану 2. тачка 8. речи: “јавна предузећа, фондови и дирекције 

основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена 

посебним законом;” бришу се, као и да су јединице локалне самоуправе дужне да до 1. децембра 

2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. овог закона. 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007 и 83/2014 –др.закон) и члана 13. став 2. тачка 3. Статута општине Жабари ('' Службени 

гласник општине Жабари '', број 7/2008 ,  3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), Скупштина општине 

Жабари на седници одржаној дана  29.11. 2016. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О 

 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

У члану 8. Став 2. Одлуке о Општинској управи општине Жабари, број: 020-116 од 

08.10.2008. године, после речи „као“, додаје се реч „група“. 

 

Члан 2. 

У члану 11. исте одлуке, после става 10. додаје се нови став 11. који гласи:  „Обавља 

послове који се односе на извршење пројеката одржавања, уређења и изградње комуналне 

инфраструктуре и објеката јавне намене.“ 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

 

Члан 3. 
У члану 13. став 6. исте одлуке, после речи: „…односе на“, бришу се речи: „лична стања 

грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовнице, праћење 

бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа.“ 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-209/2016-03 

 У Жабарима, 29.11. 2016. године              

               

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СО Жабари 

                                                                                              Дејан Адамовић,с.р. 
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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 и 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 2016. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 11/2015, 

4/2016 и 13/2016), 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана    29.11. 2016 одине донела 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2016.  

ГОДИНУ. 

 

 

        Члан 1.   
 

 

  

  Члан 2 мења се и гласи: „Буџет општине Жабари за 2016.годину састоји се од:  

 

 

 

 ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 

ТРЕЗОР 
ОПШТИНЕ 
ЖАБАРИ    

 2016.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) 328.190.686,00 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 328.190.686,00 

1   - буџетска средства 302.755.686,00 

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) 402.120.804,00 

    2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 298.699.938,00 

5   - текући буџетски расходи 287.809.938,00 

6   - расходи из сопствених прихода 10.890.000,00 

7   - донације    

    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 103.420.866,00 

8   - текући буџетски издаци 88.875.866,00 
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9   - издаци из сопствених прихода 14.545.000,00 

10   - донације   

    БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -73.930.118,00 

11   
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) категорија 62   

12   
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)   

    
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - 
(4+5) +(92-62) -73.930.118,00 

    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 73.930.118,00 

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) 73.930.118,00 

 

 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци који представљају буџетска средства 

утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања: 

 

 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.Г.-31.12.2016. ГОД.   

   

ОПИС Шифра ек.класиф. 
Укупна сред. 

  2   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

  328.190.685,00 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Порески приходи 71 80.541.739,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и кап.добитке(осим самодоп.) 711 43.158.667,00 

    1.2. Самодопримос 711180 400.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 22.933.072,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
714 

10.450.000,00        (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 

41.985.000,00     (осим накнада које се користе преко Буџ.фонда), у чему: 

3. Донације 731+732 1.602.460,00 

4. Трансфери 733 203.961.486,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

  402.120.804,00 И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1. Текући расходи 4 298.699.938,00 
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    1.1. Расходи за запослене 41 81.922.063,00 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 93.774.066,00 

  43 50.000,00 

    1.3. Отплата камата 44   

    1.4. Субвенције 45 3.000.000,00 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 25.020.001,00 

    1.6. Остали расходи 48+49 31.307.002,00 

2. Трансфери 463+465 63.626.806,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 103.420.866,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И   

0,00 ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје фин. Имовине 92 0,00 

    1.1. Примања од продаје домаће финансијске имовине 921   

2. Задуживање 91   

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911   

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912   

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0,00 

3. Отплата дуга 61   

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611   

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 6211   

    

НЕРАСОПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
3 

73.930.118,00 (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)   73.930.118,00 

 

 

 

       Члан 2. 

 

  

  Члан 3 мења се и гласи: 

 

  Буџет општине Жабари за 2016. годину састоји се од : 

1.) Текућих примања у износу од 328.190.686,00 динара, 

2.) Текућих издатака у износу од  402.120.804,00 динара и 

3.) Буџетског дефицита од  73.930.118,00 динара. 

Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке у износу 

од 73.930.118,00 динара обезбеђена су из неутрошених средстава  из предходне године, класа 3, 

извор финансирања 13 и 15.  

 

       Члан 3. 

 

 

Члан 4 Одлуке о буџету мења се и уместо динара 3.566.682,47 гласи 3.196.682,47 

динара. 
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      Члан 4. 

 

Члан 6 мења се и гласи: 

 

 

          ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА       0,00 

                  0,00 

        01. Приходи из буџета 281.730.285,59   281.730.285,59 74,79 

        
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 1.602.459,69   1.602.459,69 
0,43 

        07 Трансфери од других нивоа власти 19.774.399,36 2.645.000,00 22.419.399,36 5,25 

        
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 56.594.658,99   56.594.658,99 
15,02 

        
14 

Неутрошена средства од 

приватизације из претходних година       
0,00 

        
15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година 16.984.000,00     
4,51 

        
16 

Родитељски динар за ваннаставне 

активности       
0,00 

          УКУПНИ ИЗВОРИ: 376.685.803,63 25.435.000,00 402.120.803,63 
100,00 

 

 

 

 



17 
 

Члан  5. 

Члан 7 мења се и гласи: 

 

KАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2016-2018    

Економ.класиф, Програм 

Прог. 

активност Функција 

Екон. 

клас. ОПИС 2016. 2017. 2018. Након 2018. 

          

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 13.288.623,79 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 

511 000 

2. Комунална 

делатност 0601-0010 640   Јавна расвета 1.333.243,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 

        425 

Текуће поправке и 

одржвање 233.243,00       

        511 

Зграде и грађевински 

објекти 100.000,00       

        511 

Зграде и грађевински 

објекти 1.000.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 1.333.243,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 333.243,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

          Из осталих извора 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

511 000   0601-0001 630    Водоснабдевање  11.255.380,79 0,00 0,00 0,00 

    0601-П1   511 

 Водоснабдевање у општини 

Жабари  11.255.380,79 0,00 0,00 0,00 

        

5114 

Израда пројектне 

документације за 

водоснабдевање у општини 

Жабари 

600.000,00 

      

        
5112 

Водоснабдевање у 

Александровцу 
5.000.000,00 

      

        5112 

Водоснабдевање у 

Александровцу, општина 

Жабари - I фаза: Извођење 

детаљних хидрогеолошких 

истраживања подземних вода 

у насељу Александровац 

1.679.100,00 
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        5112 

Водоснабдевање у 

Александровцу, општина 

Жабари - II фаза 

3.976.280,79 

      

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 11.255.380,79       

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 11.255.380,79       

          Донације         

511 000   0601-0002 630   
 Управљање отпадним 

водама  700.000,00 0,00 0,00 0,00 

        511 

 Зграде и грађевински 

објекти  700.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 700.000,00 0,00 0,00 0,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 700.000,00 0,00 0,00 0,00 

          Донације         

          

ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА - 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.300.000,00       

  

7. Путна 

инфраструктура 0701-0002 451    Одржавање путева  5.300.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00 

    0701-П1   511  Друмски саобраћај  0,00       

    0701-П2   511  Пројекат насипање путева  0,00       

        425 

 Текуће поправке и 

одржвање  150.000,00       

        511 

 Зграде и грађевински 

објекти  5.150.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 5.300.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00 26.000.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

          Из осталих извора 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 

          
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 5.640.166,15 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 
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511 000 

13.  Развој 

културе 1201-0001 820    Услуге културе  5.640.166,15 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

        425 

 Текуће поправке и 

одржавање  300.000,00       

        511 

 Зграде и грађевински 

објекти  2.500.000,00       

        511 

 Услуге културе Зграде и 

грађевински објек.  130.000,00       

        
5113 

Реконструкција Дома 

културе 2015 
351.459,59 

      

        5113 
Реконструкција Дома 

културе 2016 2.358.706,56       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 5.640.166,15 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 3.640.166,15 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 

          Из других извора 2.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 

          
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 2.800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

511 000 

14. Развој 

спорта и 

омладине 1301-0003 810   

 Одржавање спортске 

инфраструктуре  2.800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

        425 

 Текуће поправке и 

одржвање  300.000,00       

        511 

 Зграде и грађевински 

објекти  2.500.000,00       

    1301-П1   511 

Појекат Изградња 

спортског терена 0,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 2.800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          Из других извора 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

          
ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 20.270.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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9. Основно 

образовање 2002-0001 912   ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

      912   

Осн.школа "Дуде 

Јовић"Жабари 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

    2002-П1   4632 

Делемична реконструкција 

фасаде школе у Жабарима 400.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.   0,00     

          Укупна вредност: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

          Донације         

    2002-0001 912   

Осн.школа"Роса 

Трифуновић"Ал 2.070.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

    2002-П2   4632 

Замена прозора на школи у 

Александровцу 1.670.000,00       

    2002-П3   4632   400.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 2.070.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 2.070.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

          Донације         

  

9. Основно 

образовање 2002-0001 912   

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ   0,00 0,00 0,00 

      912   

ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

        511 

Зграде и грађевински 

објекти 400.000,00       

          

Реконструкција школе у 

Брзоходу 15.000.000,00       

          

Реконструкција школе у 

Жабарима 2.400.000,00       

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.   0,00     

          Укупна вредност: 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 
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          Извори финансирања:         

          Буџет општине 2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

          Донације 15.420.000,00       

          

ПРОГРАМ 7. ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА - ЈП 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 50.794.278,74       

  

7. Путна 

инфраструктура 0701-0001 451   

Друмски саобраћај-

управљање 

инфраструктуром   0,00   0,00 

    0701-0002 451   Одржавање путева 50.794.278,74 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 486.000,00       

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 400.000,00       

    0701-П1 451 425 

Уређење (ревитализација) 

пољских путева на 

територији општине 

Жабари 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.300.000,00 

    0701-П2 451 511 

Реконструкција 

(поплочавање) тротоара у 

Жабарима 2.484.717,84 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 1.458.981,60 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

    0701-П4 451 511 Пројекти локалних путева 950.000,00 1.050.000,00 950.000,00 750.000,00 

    0701-П5 451 511 Асфалтирање  45.014.579,30 5.000.000,00 6.420.000,00 7.000.000,00 

        
5113 

Реконструкција пута у 

Миријево 
3.603.797,60 

      

        
5113 

Реконструкција пута у 

Породину 
1.846.220,80 

      

        

5113 
Асфалтирање путева на 

територији општине 

Жабари 

39.564.560,90 

 
      

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 50.794.278,74 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00 
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          Извори финансирања:         

          Буџет општине 50.794.278,74 15.680.000,00 17.000.000,00 22.789.906,00 

УКУПНО ПРОГРАМ 7: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И                                                                                              

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 56.094.278,74 0,00 0,00 0,00 

          
ПРОГРАМ 5. РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  

5. Развој 

пољопривреде 0101-0001 420   Фонд за пољопривреду 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

        514 Набавка стеоних јуница 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

          Донације 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

          
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

15. Локална 

самоуправа 0602-0001 310   Услуге полиције 0,00 0,00 0,00 0,00 

        512 Набавка радара за ПС Жабари 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Година почетка 2016.         

          Година завршетка након 2018.         

          Укупна вредност: 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Извори финансирања:         

          Буџет општине 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Донације 0,00 0,00 0,00 0,00 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 98.093.068,68 43.180.000,00 48.000.000,00 65.289.906,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 13.288.623,79 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 56.094.278,74 28.680.000,00 35.000.000,00 48.789.906,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 20.270.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 5.640.166,15 5.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 2.800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 98.093.068,68 43.180.000,00 48.000.000,00 65.289.906,00 
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Члан 6. 

 

     Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жабари за 2016.годину 

обезбеђена су средства за наведене пројекте у износу од динара 98.093.068,68 и то средствима 

буџета из предходних и текуће године.: 

- из текућих прихода буџета у износу од 72.673.068,68 динара и 

- суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 10.000.000,00 динара 

- и трансфери од осталих нивоа власти 15.420.000,00 динара, 

За капиталне пројекте планирано је да се у 2017. години обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 43.180.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 28.600.000,00 динара и 

 -  суфинансирање из oсталих извора буџетских корисника у износу од 14.500.000,00 

динара  

За капиталне пројекте планирано је да се у 2018. години обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 48.000.000,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 29.000.000,00 динара и 

- суфинансирање из осталих извора буџетских корисникау износу од 19.000.000,00 

динара. 

За капиталне пројекте планирано је након 2018. године обезбеде средства у буџету у 

укупном износу од 65.289.906,00 динара и то: 

- текући приходи буџета у износу од 39.789.906,00 динара и 

- суфинансирање из осталих извора буџетских корисника у износу од 25.000.000,00 динара. 

План финансирања појединачних пројеката дат је у самој табели. 

 

 

Члан 7. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

 

 

       План за 2016.   

Класа

/Кате

горија

/Груп

а Конто 

ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 Средства 

из буџета  

Структ-

ура % 

 Средства 

из 

осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

    
Пренета средства из претходне 
године 73.930.119     73.930.119 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  302.655.685 84,30% 25.435.000 328.090.685 

710000   ПОРЕЗИ 80.541.739 23,80% 0 80.541.739 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 43.158.667 14,00% 0 43.158.667 

  711111 Порез на зараде 32.500.000 10,90%   32.500.000 

  711121 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 500.000 0,40%   500.000 
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  711122 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе 2.000.000 0,40%   2.000.000 

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 2.500.000 0,40%   2.500.000 

  711143 
Порез на приходе од 
непокретности                                                             0,00%     

  711145 

Порез на приходе од давања у 
закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу 
Пореске управе  200.000 0,00%   200.000 

  711146 

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

  711147 Порез на земљиште   0,00%   0 

  711148 

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

  711161 
Порез на приходе од осигурања 
лица   0,00%   0 

  711181 Самодоприноси 200.000 0,40%   200.000 

  711184 
Самодопринос од лица који 
самостално обављају делатност 200.000     200.000 

  711191 Порез на друге приходе 5.058.667 1,40%   5.058.667 

  711193 
Порез на приходе спортиста и 
спортских стручњака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 22.933.072 5,90%                   -       22.933.072 

  713121 

Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица 13.000.000 3,40%   13.000.000 

  713122 

Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
правних лица 4.800.000 1,30%   4.800.000 

  713126 

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

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по 
решењу Пореске управе 633.072 0,10%   633.072 

  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%   0 

  713423 

Порез на пренос апсолутних права 

на моторним возилима, пловилима 
и ваздухопловима, по решењу 
Пореске управе         2.500.000 0,60%   2.500.000 

  713424 

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

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

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 10.450.000 2,80%                   -       10.450.000 

  714441 
Средства за противпожарну 
заштиту   0,00%   0 
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  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.)   50.000 0,10%   50.000 

  714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних 
возила и машина 7.500.000 1,80%   7.500.000 

  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%   0 

  714552 Боравишна такса   0,00%   0 

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 2.850.000 0,80%   2.850.000 

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

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 4.000.000 1,10% 0 4.000.000 

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

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 202.918.946 52,70% 2.645.000 205.563.946 

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 1.602.459,69 0,00%                   -         

  732140 

Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа 
градова 1.602.459,69 0,00%   1.602.460 

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 201.316.486 52,70% 2.645.000 203.961.486 

  733151 
Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина 201.316.486 50,70% 2.645.000 203.961.486 

  733151 
Наменска средства од другиг нивоа 
власти       0 

  733154 

Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у 
корист нивоаопштина   0,00%   0 

  733253 

Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
општина   2,00%   0 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 18.895.000 7,80% 22.790.000 41.685.000 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2.669.000 1,70%                   -       2.669.000 

  741151 
Камате на средства трезора 
општине 1.319.000 0,60%   1.319.000 

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

  741510 
Накнада за коришћење природних 
добара   0,00%   0 

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта   0,00%   0 
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  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 100.000 0,00%   100.000 

  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 800.000 0,70%   800.000 

  741532 

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

  741533 

Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге 
облике привременог коришћења   0,00%   0 

  741534 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 200.000 0,40%   200.000 

  741535 

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

  741542 
Накнада за коришћење природног 
лековитог фактора   0,00%   0 

  741560 Накнада за воде   0,00%   0 

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

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 
И УСЛУГА 8.151.000 2,80%                   -       8.151.000 

  742152 

Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној својини 
које користе општине и индиректни 
корисници њиховог буџета 200.000 1,00%   200.000 

  742251 Општинске административне таксе 200.000 0,20%   200.000 

  742252 
Накнада за обавезни здравствени 
преглед биља   0,00%   0 

  742253 
Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта (дубиоза) 500.000 0,10%   500.000 

  742254 

Трошкови пореског и прекршајног 
поступка изворних јавних прихода 
општина и градова   0,00%   0 

  742255 Накнада за озакоњавање објеката  1.500.000 0,00%   1.500.000 

  742351 

Приходи  које својом делатношћу 
остваре органи и организације 
општине 5.500.000 1,40%   5.500.000 

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

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 1.950.000 0,80% 0 1.950.000 
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  743324 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене прописима 
о безбедности саобраћаја на 
путевима 1.750.000 0,80%   1.750.000 

  743351 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа општина 
изречених у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том прекршају 100.000 0,00%   100.000 

  743924 

Приход од увећаног целокупног 
пореског дуга који је предмет 
принудне наплате за 5% на дан 
почетка  100.000     100.000 

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 6.125.000 2,40% 0 6.125.000 

  745151 
Остали приходи у корист нивоа 
градова 6.025.000 2,40% 0 6.025.000 

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

  745153 

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

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 300.000 0,00% 0 300.000 

  771111 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 300.000 0,00%   300.000 

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0,00% 0 0 

  791110 Приходи из буџета   0,00%   0 

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

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

  811000 Примања од продаје непокретности 100.000 0,00% 0 100.000 

  812000 
Примања од продаје покретне 
имовине   0,00%   0 

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

  841000 Примања од продаје земљишта   0,00%   0 

900000   

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

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0 0,00% 0 0 

  911441 

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

  912 
Примања од иностраног 
задуживања   0,00%   0 
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920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 0 0,00% 0 0 

  921941 

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

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 302.755.685 84,30% 25.435.000 328.190.685 

  
3+7+8
+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 376.685.804 100,00% 25.435.000 402.120.804 

 

 

 

 

Легенда 

  

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

  Изворни приходи 50.347.460 22.790.000 

  Уступљени приходи 50.991.739 0 

  Трансфери 201.316.487 2.645.000 

  Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000 0 

  Примања од задуживања 0 0 

  
Укупно 302.755.686 25.435.000 

  Пренета средства из предходне године     73.930.118                          0       

  СВЕГА: 376.685.804 25.435.000 

 

 

       Члан 8. 

 

           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 
            

288.828.937       
  

         

10.890.000       

           

299.718.937       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

            

82.118.063       
23,3% 

               

50.000       
          82.168.063       

411 Плате и додаци запослених 

              

56.205.643       
15,9% 

                          

-       

             

56.205.643       

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 

              

10.386.587       
2,9% 

                          

-       

             

10.386.587       

413 Накнаде у натури (превоз) 

                   

150.000       
0,0% 

                          

-       

                  

150.000       

414 Социјална давања запосленима                 2,4%                                
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8.445.833       50.000       8.495.833       

415 Накнаде за запослене 

                

6.530.000       
1,9% 

                          

-       

               

6.530.000       

416 

Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 

                   

400.000       
0,1% 

                          

-       

                  

400.000       

417 Посланички додатак; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

418 Судијски додатак. 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

            

85.150.066       
24,1% 

         

9.610.000       
          94.760.066       

421 Стални трошкови 

              

10.950.000       
3,1% 

              

705.000       

             

11.655.000       

422 Трошкови путовања 

                

8.095.000       
2,3% 

              

100.000       

               

8.195.000       

423 Услуге по уговору 

              

38.269.311       
10,8% 

           

1.635.000       

             

39.904.311       

424 Специјализоване услуге 

              

10.314.512       
2,9% 

              

430.000       

             

10.744.512       

425 

Текуће поправке и одржавање (услуге и 

мат) 

              

10.459.243       
3,0% 

           

3.310.000       

             

13.769.243       

426 Материјал 

                

7.062.000       
2,0% 

           

3.430.000       

             

10.492.000       

430 

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

                    

10.000       
0,0% 

                          

-       
                  10.000       

431 Амортизација некретнина и опреме; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

432 Амортизација култивисане имовине; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

433 Употреба драгоцености; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

434 Употреба природне имовине; 

                     

10.000       
0,0% 

                          

-       

                    

10.000       

435 Амортизација нематеријалне имовине 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

441 Отплата домаћих камата; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

442 Отплата страних камата; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

443 Отплата камата по гаранцијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

              

3.000.000       
0,9% 

                          

-       
            3.000.000       

4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

                

3.000.000       
0,9% 

                          

-       

               

3.000.000       

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 

            

62.241.806       
17,6% 

            

800.000       
          63.041.806       

461 Донације страним владама  
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       
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462 
Донације и дотације међународним 

организацијама 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 

              

44.342.889       
12,6%  

             

44.342.889       

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 

                

4.176.100       
1,2% 

                          

-       

               

4.176.100       

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

                

4.500.000       
1,3% 

                          

-       
            4.500.000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
                

9.222.817       
2,6% 

              

800.000       
          10.022.817       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

            

25.920.000       
7,3% 

                          

-       
          25.920.000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

              

25.920.000       
7,3% 

                          

-       

             

25.920.000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

            

27.192.320       
7,7% 

            

430.000       
          27.622.320       

481 Дотације невладиним организацијама; 

                

9.832.829       
2,8% 

              

200.000       

             

10.032.829       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

              

13.952.720       
4,0% 

              

180.000       

             

14.132.720       

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова; 

                

1.681.081       
0,5% 

                

50.000       

               

1.731.081       

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока; 

                   

618.690       
0,2% 

                          

-       

                  

618.690       

485 

Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа; 

                

1.107.000       
0,3% 

                          

-       

               

1.107.000       

489 

Расходи који се финансирају из средстава 

за реализацију националног 

инвестиционог плана 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 

              

3.196.682       
0,9% 

                          

-       
            3.196.682       

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 

                

1.514.194       
0,4% 

                          

-       

               

1.514.194       

49912 Текућа резерва 

                

1.682.488       
0,5% 

                          

-       

               

1.682.488       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

            

87.856.867       
24,9% 

       

14.545.000       
        102.401.867       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

            

87.856.867       
24,9% 

       

14.545.000       
        102.401.867       

511 Зграде и грађевински објекти; 

              

85.348.827       
24,2% 

         

14.175.000       

             

99.523.827       

512 Машине и опрема; 

                

2.408.040       
0,7% 

              

100.000       

               

2.508.040       

513  Остале некретнине и опрема; 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

514 Култивисана имовина; 

                               

-       
0,0% 

              

250.000       

                  

250.000       

515 Нематеријална имовина 

                   

100.000       
0,0% 

                

20.000       

                  

120.000       

520 ЗАЛИХЕ 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

521 Робне резерве; 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       
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522 Залихе производње; 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

523 Залихе робе за даљу продају 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

531 Драгоцености 
                               

-       
0,0%   

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

541 Земљиште; 
                               

-       
0,0% 

                          

-       
                             -       

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  

         

376.685.804       
106,7% 

       

25.435.000       
        402.120.804       

 

 

 

Члан 9. 

 

          Члан 9. не мења се и гласи: Приходи и примања буџета општине Жабари износе 

 динара 376.685.803,63, сопствена средства буџетских корисника износе динара 25.435.000, динара 

 тако да је укупан план 402.120.804,00 динара: 

 

  - Порез на зараде (711-111) смањује се за динара 1.000.000,00 и сада износи динара 

32.500.000,00 динара, 

  - Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне 

заједнице и општине (711-181) смањује се за динара 300.000,00 и сада износи 200.000,00 динара, 

  - Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатнишћу (711-184) 

смањује се за динара 300.000,00 и сада износи динара 200.000,00, 

  - Порез на промет апсолутних права (713-421) повећава се за динара 1.000.000,00 и 

сада износи динара 3.000.000,00, 

  -Накнада за озакоњавање објеката (742-255) повећава се за динара 1.500.000,00 и 

сада износи 1.500.000,00 динара, 

  -Приходи општинских органа управе (742-351) смањује се за динара 500.000,00 и 

сада износе 5.500.000,00 динара, 

             -Новчане казне за саобраћајне прекршаје (743-324) смањити за 500.000,00 динара и 

 сада износе 1.750.000,00 динара, 

  - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године (772-111)       

повећавају се за динара 100.000,00  и сада износе 200.000,00 динара, 
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 Члан 10. 

 

 

Члан 10.мења се и гласи: Издаци буџета и буџетских корисника по основним 

наменама, утврћени су у следећим износима и то: ТРЕЗОР 402.120.804,00 динара само буџетских 

средстава динара 376.685.803,63 и она се мењају код следећих позиција: 

 

1.ПОВЕЋАТИ ПОЗИЦИЈЕ: 

 

- Отворити позицију  366.(4111=1.201.785,02). ,економска класификација 411 Плате и 

додаци запослениох ,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 

Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                   1.201.785,02       

         Извор финансирања;  01=1.201.785,02 динара Приходи из буџета 
- Отворити позицију  367. (4121=114.963,22+4122=97.218,17+4123=9.298,65). ,економска 

класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца ,  код РАЗДЕЛА 04.01. 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој 

и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и 

урбанистичко планирање                                                  221.480,04 

         Извор финансирања;  01=221.480,04 динара Приходи из буџета 

- Отворити позицију  368.(368.01=1.000,00+368.02.=1.000,00+368.03.=134,48+368.04. 

=50.888,93= ). ,економска класификација 414 Социјална давања запосленима ,  код РАЗДЕЛА 

04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални 

развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и 

урбанистичко планирање 

                       53.023,41 

         Извор финансирања;  01=53.023,41 динара Приходи из буџета 

- Отворити позицију  369.(4151=104.485,14 ). ,економска класификација 415 Накнаде за 

запослене,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                      104.485,14 

         Извор финансирања;  01=104.485,14 динара Приходи из буџета 

- Отворити позицију  370.(370.1.=85.000,00+370.2.=2.449,78+ 370.3.=311.793,72+370.4.= 

17.050,00+370.6.=16.000,00+370.7.=8.000,00). ,економска класификација 421 Стални трошкови,  

код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, 

ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                     440.293,50 

         Извор финансирања;  01=440.293,50 динара Приходи из буџета 

- Отворити позицију  371.(4221= 69.110,00). ,економска класификација 422 Трошкови 

путовања,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                       69.110,00 

         Извор финансирања;  01=69.110,00 динара Приходи из буџета 

- Отворити позицију  372.(372.1.=8.200,00+372.2.=50.020,00+372.3.=24.421,50+372.4.1. 

=244.447,47+372.4.2=94.816,42+372.5.=20.000,00+372.6.=79.825,00+372.7.=327.306,98+372.08.= 

100,00). ,економска класификација 423 Услуге по уговору,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно 

планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко 

планирање 

                      849.137,37 
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         Извор финансирања;  01=849.137,37,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  373.(4252=20.970,00). ,економска класификација 425 Текуће 

поправке и одржавање (услуге и материјал),  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, 

шифра 1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                       20.970,00 

         Извор финансирања;  01=20.970,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  374.(4261=12.762,70+4263=15.960,00+4264=83.124,76+4266= 

10.000,00+4268=22.080,00+4269=1.950,00 ). ,економска класификација 426 Материјал,  код 

РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 

1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                      145.877,46 

         Извор финансирања;  01=145.877,46 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  375.(4651= ). ,економска класификација 465 Остале донације, 

дотације и трансфери (по Закону),  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                      174.246,77 

         Извор финансирања;  01=174.246,77 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  376.(4821=10.000,00+4822=2.814.334,80+4823=10.000,00),економска 

класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом,  

код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, 

ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                  2.834.334,80 

         Извор финансирања;  01=2.834.334,80 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  377.(4831= ). ,економска класификација 483 Новчане казне по 

решењу судлва и судских тела,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                     273.000,00 

         Извор финансирања;  01=273.000,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  378.(5122= ). ,економска класификација 512 Машине и опрема,  код 

РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 

1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање 

                         60.010,00 

         Извор финансирања;  01=60.010,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  379.(379.1.=600.000,00+379.2.1.=5.000.000,00+379.2.2.=3.983.480,79 

),економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 630 Водоснабдевање, ПРОГРАМ 2 Комунална 

делатност, шифра 0601, програмска активност 0001 Водоснабдевање 

                   9.583.480,79 

                              Извор финансирања;  01=5.600.000,00 динара Приходи из буџета+13= 

Нераспоређени вишак прихода из предходне године=3.983.480,79 

-Отворити позицију  380.(5113= ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 510 Управљање 

отпадним водама, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 0601, програмска активност 0002 

Управљање отпадним водама 

                     572.000,00 

         Извор финансирања;  01=572.000,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  381.(4251= ). ,економска класификација 425 Текуће поправке и 

одржавање,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 510 Управљање 
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отпадним водама, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 0601, програмска активност 0010 

Јавна расвета 

                         1.043,00 

         Извор финансирања;  01=1.043,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  382.(4251= ). ,економска класификација 425 Текуће поправке и 

одржавање,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 Друмски 

саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

                     162.000,00 

         Извор финансирања;  01=162.000,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  383.(5113= ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 Друмски 

саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 

                        163.480,00 

         Извор финансирања;  01=163.480,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  384.(5113= ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 Друмски 

саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Поплочавање тротоара у Жабарима 

                       88.705,49 

         Извор финансирања;  13=88.705,49 динара Нераспоређени вишак прихода из 

предходне године 

-Отворити позицију  385.(511= ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 Друмски 

саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Летње одржавање локалних путева 

                   1.458.981,60 

         Извор финансирања; 01=140.000,00 Приходи из буџета,  13=1.318.981,60 динара 

Нераспоређени вишак прихода из предходне године 

-Отворити позицију  386.(5114= ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 Друмски 

саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 0001 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Пројекти локалних путева 

                   232.785,56 

         Извор финансирања;  01=232.785,56 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  387.(5113 реконструкција пута у Мирјеву=571.743,29+5113 

реконструкција пута у Породину=1.293.572,43). ,економска класификација 511 Зграде и 

грађевински објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Асфалтирање путева на 

територији општине 

                   1.865.315,72 

         Извор финансирања;  013=1.865.315,72 динара Нераспоређени вишак прихода из 

предходне године 

Отворити позицију  388. (388.2.=6.840.752,62). ,економска класификација 511 Зграде и 

грађевински објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П- Асфалтирање путева на 

територији општине  

                   6.840.752,62 

         Извор финансирања;  01=6.840.752,62 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  389.(5114) ,економска класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти,  код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 820 Услуге културе, 
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ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе 

                      130.000,00 

         Извор финансирања;  01=130.000,00 динара Приходи из буџета 

-Отворити позицију  390. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  

код РАЗДЕЛА 04.01. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 820 Услуге културе, 

ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе 1201 П-Реконструкција дома културе у Породину 

                       763.305,85 

         Извор финансирања;  13=763.305,85 динара Нераспоређени вишак прихода из 

предходне године 

-Отворити позицију  391. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  

код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 912 Основно образовање, 

ПРОГРАМ 9 Основно образовање, шифра 2002, програмска активност 0001 Функционисање 

основних школа 2002 П-Реконструкција школе у Брзоходу                          15.000.000,00   

     

         Извор финансирања; 01=1.500.000,00+07=13.500.000,00 динара Донације од осталих 

нивоа власти 

-Отворити позицију  392. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  

код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 912 Основно образовање, 

ПРОГРАМ 9 Основно образовање, шифра 2002, програмска активност 0001 Функционисање 

основних школа 2002 П-Реконструкција школе у Жабарима 

                    2.400.000,00       

         Извор финансирања; 01=480.000,00+07=1.920.000,00 динара Донације од осталих 

нивоа власти 

-Отворити позицију  393.(4211=23.000,00+4212=26.043,99+4214=9.040,00) ,економска 

класификација 421 Стални трошкови,  код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој 

поољопривреде, шифра 0101, програмска активност 0001 Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 

                       58.083,99       

         Извор финансирања; 01=58.083,99 Приходи из буџета,    

-Отворити позицију  394.(394.1.=45.943,05+394.2.=20.100,00+394.3.=237.858,95+394.4= 

713,24+394.5.=10.242,00+394.6.=185,54) ,економска класификација 423 Услуге по уговору,  код 

РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                      315.042,78       

         Извор финансирања; 01=315.042,78  Приходи из буџета 

-Отворити позицију  395.(4235=) ,економска класификација 423 Услуге по уговору 

побољшање расног састава стоке,  код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, 

функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, 

шифра 0101, програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                     213.880,00       

         Извор финансирања; 01=213.880,00 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  396.(396.1=10.200,00+396.4.=79.751,10) ,економска класификација 

424 Специјализоване услуге,  код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, 

функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, 

шифра 0101, програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                       89.951,10       

         Извор финансирања; 01=89.951,10 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  397.(4261=11.907,00+4264=60.305,99+4269=13.323,60) ,економска 

класификација 426 Материјал,  код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, 
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функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, 

шифра 0101, програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                       85.536,59       

         Извор финансирања; 01=85.536,59 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  397,економска класификација 426 Материјал,  код РАЗДЕЛА 

04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска активност 0001 

Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                       83.000,00      

         Извор финансирања; 04=83.000,00 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  398.(4822= ,економска класификација 482 Порези таксе и казне,  код 

РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                          1.720,00       

         Извор финансирања; 01=1.720,00 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  399. ,економска класификација 514 Култивисана имовинае,  код 

РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                     178.000,00       

         Извор финансирања; 04=178.000,00 Сопствени приходи 

-Отворити позицију  402.(4235)= ,економска класификација 423 Услуге по уговору 

(ком.за враћ.земље и др.),  код РАЗДЕЛА 04.03.02. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖАБАРИ, функција 

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, 

програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 

                            25.063,30       

         Извор финансирања; 01=25.063,30,00 Приходи из буџета 

              -Позиција 8, (потпозиција 8.3.1.=400.000,00+8.4.=240.000,00),економска класификација 423  

Услуге по уговору   , раздео 01.01.0. Скупштина општине, функција 110 Извршни и 

законодавни органи ,  ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, шифра 0602, програмска 

активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, повећава се за динара   640.000,00 и сада 

износи 9.002.000,00 динара 

 

         Извор финансирања;  01=640.000,00 динара Приходи из буџета 

              -Отворити позицију 400, потпозиција 400.01.,економска класификација 413 (4131)   

Накнаде у натури ,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,  динара         31.000,00  

 

         Извор финансирања;  01=31.000,00 динара Приходи из буџета 

     -Позиција 27, (потпозиција 27.3.01=300.000,00+27.5.1.=126.000,00+27.5.2.=274.000,00) 

,економска класификација 423  Услуге по уговору, 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,  

повећава се за динара  700.000,00 и сада износи 7.170.000,00 динара, 

 

Извор финансирања;  01=1.420.000,00 динара Приходи из буџета 

-Позиција 80 (потпозиција 80.02=4212)  економска    класификација 421 Стални 

трошкови, 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 130.000,00 и сада износи 2.220.000,00 

динара, 
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         Извор финансирања;  01=130.000,00 динара Приходи из буџета, 

-Позиција 84 (потпозиција 84.01=4251)  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  1.420.000,00 и сада износи динара 

5.307.000,00, 

 

         Извор финансирања;  01=1.420.000,00 динара Приходи из буџета, 
            -Позиција (295.01) Фонда за заштиту животне   средине општине Жабари,екон.клас.423 

(4235) Стручне услуге,  функција 560,. ПРОГРАМ  6 Заштита животне средине, шифра 

0401,ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001-Управљање заштитом животне средине и природних 

вредности,  повећава се за динара     220.000,000 и сада износи 1.175.000,00 динара, 

 

 Извор финансирања; 13=220.000,00 Приходи из буџета, 

-Позиција (190.01) Породица и деца, економска класификација 472 (4723) Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета (накнада за треће дете),  функција 040,. ПРОГРАМ  11 Социјална 

и дечја заштита, шифра 0901, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006-Дечија заштита,  повећава се 

за динара  500.000,000  и сада износи 2.140.000,00 динара, 

 

 Извор финансирања; 13=500.000,00 Приходи из буџета 

-Отворити позицију  403.(4131) ,економска класификација 413 Накнаде у натури,  код 

РАЗДЕЛА 04.0.01. Центар за културу Жабари, функција 820 Услуге културе, ПРОГРАМ 13 

Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање ликалних установа 

културе 

                       50.000,00       

         Извор финансирања; 01. 50.000,00 Приходи из буџета 

-Позиција 151 (151.01=80.000,00+151.02.=20.000,00). Економска класификација 425 

Теркуће поправке и одржавање, раздео 04.04.01. Центар за културу  Жабари, функција 820 

Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201,    програмска  активност 0001 

Функционисање локалних установа културе , повећава се за динара  100.000,00  и сада износи 

120.000,00 динара,  

         Извор финансирања;  01=100.000,00 динара Приходи из буџета, 

-Позиција (157) 157.01.  Машине и опрема-опрема за образовање,спорт и културу, раздео 

04.04.01. Центар за културу  Жабари, функција 820 Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој 

културе, шифра 1201,    програмска  активност 0001 Функционисање локалних установа културе , 

економска  класификација 512 (5122),  повећава се за динара 70.000,00  и сада износи динара 

250.000,00, 

   

         Извор финансирања;  01=70.000,00 динара Приходи из буџета, 

              -Отворити позицију 401, економска класификација 414 (4131)   Социјална давања 

заапосленима ,раздео 04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  

ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних 

установа културе,  динара                         

130.000,00  

 

         Извор финансирања;  01=130.000,00 динара Приходи из буџета 

 

`    У К У П Н О  1- П О В Е Ћ А Њ Е  =  динара                 50.750.881,90 

 

2.СМАЊИТИ ПОЗИЦИЈЕ : 

 

- Позиција  225. ,економска класификација 411 Плате и додаци запослениох ,  код 

РАЗДЕЛА 04.08..01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 



 38 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањује се за динара     

1.201.785,02 и сада износи динара 1.664.714,98, 

         Извор финансирања;  01=1.201.785,02 Приходи из буџета 

 

- Позиција  226.  ,економска класификација 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца ,  РАЗДЕЛА 04.08..01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ , 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за 

динара 221.480,04 и сада износи динара 297.983,96, 

         Извор финансирања;  01=221.480,04 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  228. ,економска класификација 414 Социјална давања запосленима ,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.01. јп дирекције за изградњу општине ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, 

ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара 53.023,41 и сада износи 

динара 334.921,59, 

         Извор финансирања;  01=53.023,41 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  229.(4151= ). ,економска класификација 415 Накнаде за запослене,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ , функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара     

104.485,14 и сада износи динара 205.514,86, 

         Извор финансирања;  01=104.485,14 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  231. ,економска класификација 421 Стални трошкови,  код РАЗДЕЛА 

04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, 

ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара      440.293,50 и сада износи 

449.706,50 динара, 

         Извор финансирања;  01=440.293,50 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  232. ,економска класификација 422 Трошкови путовања,  код РАЗДЕЛА 

04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, 

ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара 69.110,00 и сада износи 

динара 890,00, 

         Извор финансирања;  01=69.110,00 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  233.економска класификација 423 Услуге по уговору,  код РАЗДЕЛА 

04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ  ЖАБАРИ, функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара        

849.137,37 и сада износи динара 1.790.862,63, 

         Извор финансирања;  01=849.137,37 динара Приходи из буџета 

 

- Позиција  235. ,економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјал),  код РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за 

динара 20.970,00 и сада износи динара 29.030,00, 

         Извор финансирања;  01=20.970,00 динара Приходи из буџета 
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-Позиција  236. ,економска класификација 426 Материјал,  код РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 

1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара 145.877,46 и сада износи 

динара 164.122,54, 

         Извор финансирања;  01=145.877,46 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  239. ,економска класификација 465 Остале донације, дотације и трансфери 

(по Закону),  код РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за 

динара 174.246,77 и сада износи динара 216.610,23, 

         Извор финансирања;  01=174.246,77 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  240. ,економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од једног нивоа власти другом,  код РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно 

планирање, шифра 1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко 

планирање смањити за динара 2.834.334,80 и сада износи динара 9.685.665,20, 

         Извор финансирања;  01=2.834.334,80 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  241. ,економска класификација 483 Новчане казне по решењу судлва и 

судских тела,  код РАЗДЕЛА 04.08.01. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, 

функција 620 Развој заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 

1101, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за 

динара  273.000,00 и сада износи динара 373.581,34, 

         Извор финансирања;  01=273.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  244. ,економска класификација 512 Машине и опрема,  код РАЗДЕЛА 

0408..01. . ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 620 Развој 

заједнице, ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање, шифра 1101, програмска 

активност 0001 Стратешко,просторно и урбанистичко планирање смањити за динара         

60.010,00 и сада износи динара 39.990,00, 

         Извор финансирања;  01=60.010,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  249.. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.02. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 630 

Водоснабдевање, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 0601, програмска активност 0001 

Водоснабдевање, смањити за динара 9.583.480,79 и сада износи динара 1.671.900,00, 

                              Извор финансирања;  01=5.600.000,00 динара Приходи из буџета+13= 

3.983.480,79 Нераспоређени вишак прихода из предходне године= 

 

-Позиција  251.. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.02. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 510 

Управљање отпадним водама, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 0601, програмска 

активност 0002 Управљање отпадним водама смањити за динара  572.000,00 и сада износи 

динара 128.000,00, 

         Извор финансирања;  01=572.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  255. ,економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.02. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 510 

Управљање отпадним водама, ПРОГРАМ 2 Комунална делатност, шифра 0601, програмска 

активност 0010 Јавна расвета, смањити за динара  1.043,00 и сада износи динара 132.200,00, 

         Извор финансирања;  01=1.043,00 динара Приходи из буџета 
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-Позиција  261.. ,економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, смањити за динара 162.000,00 и сада 

износи динара 324.000,00, 

         Извор финансирања;  01=162.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  263. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, смањити за динара 163.480,00 и сада 

износи динара 236.520,00, 

         Извор финансирања;  01=163.480,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  265. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Поплочавање тротоара у 

Жабарима, смањити за динара 88.705,49 и сада износи динара 2.396.012,35, 

         Извор финансирања;  13=88.705,49 динара Нераспоређени вишак прихода из 

предходне године 

 

-Позиција  266. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Летње одржавање локалних 

путева, смањити за динара 1.458.981,60 и позиција се гаси, 

         Извор финансирања; 01=140.000,00+ 13=1.318.981,60 Нераспоређени вишак прихода 

из предходне године 

 

-Позиција  267. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Пројекти локалних путева, 

смањити за динара 232.785,56 и сада износи динара 717.214,44, 

         Извор финансирања;  01=232.785,56 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  268.(5113 реконструкција пута у Мирјеву=571.743,29 +5113 реконструкција 

пута у Породину=1.293.572,43 ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  

код РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П-Асфалтирање путева на 

територији општине, смањити за динара 1.865.315,72 и сада износи динара 3.584.702,68, 

         Извор финансирања;  01=1.865.315,72 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  359. ). ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.03. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ, функција 451 

Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура, шифра 0701, програмска активност 

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0701 П- Асфалтирање путева на 

територији општине смањити за динара  6.840.752,62 и сада износи динара 32.723.808,28, 

         Извор финансирања;  01=6.840.752,62 динара Приходи из буџета 
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-Позиција  285. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.04. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ   ЖАБАРИ, функција 820 

Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе, смањити за динара 130.000,00 и позиција се 

гаси, 

         Извор финансирања;  01=130.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција  286. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.014. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ    ЖАБАРИ, функција 820 

Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе 1201 П-Реконструкција дома културе у 

Породину, смањује се за динара 763.305,85 и сада износи динара 1.946.860,30, 

         Извор финансирања;  13=763.305,85 динара Нераспоређени вишак прихода из 

предходне године 

 

-Позиција  363. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.05. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ     ЖАБАРИ, функција 912 

Основно образовање, ПРОГРАМ 9 Основно образовање, шифра 2002, програмска активност 

0001 Функционисање основних школа 2002 П-Реконструкција школе у Брзоходу, смањује се 

за динара 15.000.000,00    и позиција се гаси,   

         Извор финансирања; 01=1.500.000,00+07=13.500.000,00 динара Донације од осталих 

нивоа власти 

 

-Позиција  365. ,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти,  код 

РАЗДЕЛА 04.08.05. ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ      ЖАБАРИ, функција 912 

Основно образовање, ПРОГРАМ 9 Основно образовање, шифра 2002, програмска активност 

0001 Функционисање основних школа 2002 П-Реконструкција школе у Жабарима, смањује 

се за динара 2.400.000,00  и позиција се гаси,      

         Извор финансирања; 01=480.000,00+07=1.920.000,00 динара Донације од осталих 

нивоа власти 

 

-Позиција  342.,економска класификација 423 Услуге по уговору,  код РАЗДЕЛА 

04.16.01. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска активност 0001 

Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара 25.063,30   и сада 

износи динара 94.936,70,    

         Извор финансирања; 01=25.063,30 Приходи из буџета 

 

-Позиција  343. ,економска класификација 421 Стални трошкови,  код РАЗДЕЛА 

04.16.02.ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара        

58.083,99      и сада износи динара 81.916,01, 

         Извор финансирања; 01=58.083,99 Приходи из буџета,  

 

-Позиција  344. ,економска класификација 423 Услуге по уговору,  код РАЗДЕЛА 

04.16.02. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЖАБАРИ , функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара       

315.042,78   и сада износи динара 2.999.957,11,    

         Извор финансирања; 01=315.042,78 Приходи из буџета 

 

-Позиција  345.,економска класификација 423 Услуге по уговору побољшање расног 

састава стоке,  код РАЗДЕЛА 04.16.02. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЖАБАРИ, 
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функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, 

шифра 0101, програмска активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, 

смањује се за динара 213.880,00   и сада износи динара 36.120,00,     

         Извор финансирања; 01=213.880,00 Приходи из буџета 

 

-Позиција  346.,економска класификација 424 Специјализоване услуге,  код РАЗДЕЛА 

04.16.02. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара         

89.951,10 и сада износи динара 114.800,00,      

         Извор финансирања; 01=89.951,10 Приходи из буџета 

 

-Позиција  348.,економска класификација 426 Материјал,  код РАЗДЕЛА 04.16.02. ФОНД 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска активност 0001 

Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара 85.536,59  и сада 

износи 49.463,41,     

         Извор финансирања; 01=85.536,59 Приходи из буџета 

 

-Позиција  348. ,економска класификација 426 Материјал,  код РАЗДЕЛА 04.16.02. 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов 

и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска активност 0001 

Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара 83.000,00  и    сада 

износи 7.000,00 динара, 

         Извор финансирања; 04=83.000,00 Сопствени приходи 

 

 

-Позиција  350.економска класификација 482 Порези таксе и казне,  код РАЗДЕЛА 

04.16.02. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара            

1.720,00  и позиција се гаси,     

         Извор финансирања; 01=1.720,00 Приходи из буџета 

 

Позиција  351. ,економска класификација 514 Култивисана имовина,  код РАЗДЕЛА 

04.16.02. ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   ЖАБАРИ, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, ПРОГРАМ 5 Развој поољопривреде, шифра 0101, програмска 

активност 0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност, смањује се за динара         

178.000,00   и сада износи    72.000,00 динара  

         Извор финансирања; 04=178.000,00 Сопствени приходи 

 

     -Позиција 14, (потпозиција 14.1.=250.000,00+14.2.=200.000,00+14.3.=50.000,00), 

економска класификација  423  Услуге по уговору   , раздео 01.02.0. Скупштина општине-

Дани општине, функција 110 Извршни и законодавни органи ,  ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА, шифра 0602, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, 

П 0602-1, смањује се за динара 500.000,00  и сада износи 1.050.000,00 динара, 

 

         Извор финансирања;  01=500.000,00 динара Приходи из буџета 

 

    -Позиција 17, (потпозиција 17.2.=700.000,00), економска класификација  423  Услуге по 

уговору   , раздео 01.03.0. Скупштина општине-Изборна комисија, функција 160 Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом месту ,  ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

шифра 0602, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, П 0602-2, 

смањује се за динара  700.000,00 и сада износи динара 1.733.000,00 динара 
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         Извор финансирања;  01=700.000,00 динара Приходи из буџета 

 

   - Позиција 81 (потпозиција 81.01=) економска    класификација 422 Трошкови путовања, 

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  80.000,00 дин. и сада износи 20.000,00 

динара, 

         Извор финансирања;  01=80.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

   -Позиција 82 (потпозиција 82.01=30.000,00+82.02.=30.000,00+82.04.=80.000,00 82.07.= 

200.000,00),  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 динара  340.000,00 дин. и сада износи динара 883.000,00, 

         Извор финансирања;  01=340.000,00 динара Приходи из буџета 

 

   -Позиција 83 (потпозиција 83.04=50.000,00),  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, смањује се за динара 50.000,00 дин. и сада 

износи 150.000,00 динара, 

         Извор финансирања;  01=50.000,00 динара Приходи из буџета 

 

 -Позиција 85 (потпозиција 85.02=60.000,00) 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, смањује се за динара   60.000,00 дин. и сада износи динара 

553.000,00, 

         Извор финансирања;  01=60.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција 86 (потпозиција 86.03.=40.000,00 економска    класификација 434 Употреба 

природне имовине (4343), 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   40.000,00 дин.и сада 

износи 10.000,00 динара, 

         Извор финансирања;  01=40.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција 88 (потпозиција 88.02=80.000,00 економска    класификација 465 Остале 

донације, дотације и трансфери, 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    80.000,00 

дин. и сада износи 15.000,00 динара, 

         Извор финансирања;  01=80.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција 92 (потпозиција 92.31=3000.000,00+92.32.=300.000,00+92.33.=300.000,00), 

економска    класификација 511 Зграде и грађевински објекти, 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  900.000,00 дин. и сада износи динара 595.000,00, 

         Извор финансирања;  01=900.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

Позиција  (126.10.10)   Кухиња за ученике од I-IV разреда, ( за 2 месеца) раздео 04.03.02. 

Основна школа „Дуде Јовић“ Жабари, функција 912 Основно образовањее, ПРОГРАМ 9 

Основно образовање, шифра 2002,    програмска  активност 0001 Функционисање основних 



 44 

школа , економска  класификација 463 (4631), смањује се за динара  300.000,00 и сада износи 

динара 13.778.490,00,    

         Извор финансирања;  01=300.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција бр. 133 , (133.08.08) кухиња за ученике од I-IV разреда (за 2 месеца)  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 4631,Текући трансфери осталин нивоима власти, 

смањују се за динара 300.000,00 и сада износи динара 9.863.000,00, 

        Извор финансирања;  01=300.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција (149) 149.02.  Услуге по уговору, раздео 04.04.01. Центар за културу  Жабари, 

функција 820 Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201,    програмска  

активност 0001 Функционисање локалних установа културе , економска  класификација 423 

(4235),  смањују се за динара 150.000,00  и сада износи динара 845.000,00,   

         Извор финансирања;  01=150.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција (152) 152.04.  Материјал, раздео 04.04.01. Центар за културу  Жабари, функција 

820 Услуге културе, ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201,    програмска  активност 0001 

Функционисање локалних установа културе , економска  класификација 426 (4266), смањује за 

синара 70.000,00  и сада износи динара 120.000,00,   

         Извор финансирања;  01=70.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција (326)   Специјализоване услуге, раздео 04.12. Ванредне ситуације општине  

Жабари, функција 250 Одбрана некласификована на другом месту, ПРОГРАМ 15 Локална 

самоуправа, шифра 0602,    програмска  активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина , економска  класификација 424 (4249), смањује се за динара                   

100.000,00  и сада износи 100.000,00 динара,   

         Извор финансирања;  01=100.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција (327)   Текуће поправке и одрђавање, раздео 04.12. Ванредне ситуације 

општине  Жабари, функција 250 Одбрана некласификована на другом месту, ПРОГРАМ 15 

Локална самоуправа, шифра 0602,    програмска  активност 0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина , економска  класификација 425 (4249),  смањује се за                      

динара 91.000,00  и сада износи 9.000,00 динара,   

         Извор финансирања;  01=91000,00 динара Приходи из буџета, 

 

-Позиција (331)  Накнада штете услед елементарних непогода, раздео 04.12. Ванредне 

ситуације општине  Жабари, функција 250 Одбрана некласификована на другом месту, 

ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа, шифра 0602,    програмска  активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина , економска  класификација 484 , 

смањује се за динара 100.000,00  и сада износи 300.000,00 динара,   

         Извор финансирања;  01=100.000,00 динара Приходи из буџета, 

 

                   -Позиција 167, економска класификација 422 (4221)  Трошкови путовања у земљи ,раздео 

04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  ПРОГРАМ 13  Развој 

културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе,   

смањује се за динара  45.000,00 и сада износи 5.000,00 динара, 

         Извор финансирања;  01=45.000,00 динара Приходи из буџета 

 

                   -Позиција 170, економска класификација 425 (4252)  Текуће поправке и одржавање 

опреме, раздео 04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  

ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних 

установа културе, смањује се за  динара  6.000,00 и сада износи 94.000,00 динара, 
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         Извор финансирања;  01=6.000,00 динара Приходи из буџета 

 

    -Позиција 171, економска класификација 426 (4264=12.000,00+4266=20.000,00)  

Материјал, раздео 04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  

ПРОГРАМ 13 Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних 

установа културе,  смањује се за динара  32.000,00 и сада износи динара 118.000,00, 

         Извор финансирања;  01=32.000,00 динара Приходи из буџета 

 

    -Позиција 174, економска класификација 482 (4822)  Порези, таксе и казне, раздео 

04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  ПРОГРАМ 13 Развој 

културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, 

смањује се за динара  9.000,00 и сада износи динара 1.000,00, 

         Извор финансирања;  01=9.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција 175, економска класификација 483 (4831)  Новчане казне по решењу судова, 

раздео 04.04.02.  Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  ПРОГРАМ 13 

Развој културе, шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа 

културе, смањује се за  динара  9.000,00 и сада износи динара 1.000,00, 

         Извор финансирања;  01=9.000,00 динара Приходи из буџета 

 

-Позиција 176, економска класификација 512 (5122)  Машине и опрема, раздео 04.04.02.  

Народна библиотека Жабари, функција 820 Услуге културе ,  ПРОГРАМ 13 Развој културе, 

шифра 1201, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, смањује се 

за  динара 29.000,00 и сада износи 1.000,00 динара. 

         Извор финансирања;  01=29.000,00 динара Приходи из буџета 

 

    У К У П Н О  2- СМАЊЕЊЕ  =  динара                 50.750.881,90 
 

Члан 11. 

      
   

 

                           Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Број: 400-  373  /2016-01                                                          

Жабари  29.11. 2016. године                                                        

                                                                                                             

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

АДАМОВИЋ ДЕЈАН, с.р. 
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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

   III-Р Е Б А Л А Н С А    Б У Џ Е Т А  2016 Г. 

 

 
          Предлажемо да се приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за 

2016 годину остану на истом нивоу који су планирани у износу од  376.685.803,63 динара, 

сопствена средства осталих буџетских корисника остаје на истом планираном нивоу од 

25.435.000,00  , а самим тим и план Трезора општине Жабари остаје исти и износи динара 

402.120.803,63. 

                       Имајући у виду смернице за припрему одлуке о буџету јединице локалне самоуправе 

према којима ће организациона класификација да има за прво време доминантну улогу, указујемо 

на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима 

су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.  
             Приликом израде одлуке о изменама и допунама буџета локалне власти за 2016. 

годину треба водити рачуна о томе да се као директни корисници могу исказивати само органи и 

службе локалне власти, а да су индиректни корисници буџетских средстава буџетски фондови, 

месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, док јавна предузећа, фондови и 

дирекције основани од стране локалне власти не могу се исказивати као индиректни корисници 

буџетских средстава, с обзиром на то да се не финансирају из наменских јавних прихода. Наиме, 

као индиректни корисници буџетских средстава не могу се исказивати јавна предузећа, 

дирекције и фондови, с обзиром на то да су према члану 17. Закона о изменама и допунама 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 103/15), јединице локалне 

самоуправе у обавези да до 1. децембра 2016. године у складу одлуке о буџету за ту 

годину са чланом 1. став 1. тог закона. У супротном, сматраће се да није доследно спроведена 

одредба члана 2. тачка 8) Закона о буџетском систему, којом је дефинисан појам 

индиректних буџетских корисника.   
           Овим Ребалансом ЈП Дирекцију за изградњу општине Жабари и Фонд за 

пољопривреду општине Жабари , њихове надлежности преносимо на неку од функција код 

Општинске управе. 

  Све апропријације планиране и извршене код ЈП Дирекције и Фонда за 

пољопривреду  обухваћене су овим ребалансом, до кога је дошло услед организационих 

промена.Сви програми са припадајућим програмским активностима и пројектима за које су биле 

везане одговарајуће апропријације које су извршене у току 2016.године, до тренутка 

организационих промена, морају бити овим ребалансом и у глаци ЈП Дирекције и Фонда за 

пољопривреду. Започети а не завршени пројекти планирани код ових корисника у ребалансу ће се 

јављати на два места. За део извршених расхода и издатака код ових корисника, а за неисплаћене 

обавезе код Општинске управе која преузима надлежност ових корисника.  

         Промене код прихода и примања врше се у оквиру планираног буџета а то је и наша 

процена остварења а и код меморандумских ставаки имамо јер у моменту планирања буџета за 

2016.годину нисмо знали колико ћемо имати боловања.  

  У оквиру расхода извршили смо усаглашавање буџета са изменама Закона о 

буџетском систему код ЈП Дирекције за изградњу општине и општинског Фонда за пољопривреду.  

           У оквиру осталих извршили смо измену позиција  т.ј. оне за које већ постоји Одлука 

али су средства недовољна или пак имамо уштеду и спецификација је у прилогу.  

  Неке измене апропријација имамо само у оквиру већ донетог буџета код појединих 

корисника буџета без додатних средстава а то су: Народна библиотека Жабари, Месне заједнице, 

Центар за културу,ЈП Дирекција и Фонд за пољопривреду. 

  Овај предлог Ребаланса буџета за 2016. годину радимо у складу са чланом 28. 

Буџета општине Жабари за 2016. годину(„Сл.гласник општине Жабари“ бр. 11/2015 , 4/2016 и 

13/2016 ).   
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    У прилогу су табеле по корисницима, програмима и функционалних 

класификацији: 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 328.190.686 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5 402.120.804 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -73.930.118 

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) -73.930.118 

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 -73.930.118 

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) 73.930.118 

 

 

 
       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функ

циje 
Функционална класификација  

Средства 

из буџета 

Структ

ура         

% 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

    

47.686.499       
12,7%                   -       

   

47.686.499       

010 Болест и инвалидност; 
                    

-       
0,0%                   -                          -       

020 Старост; 
                    

-       
0,0%                   -                          -       

030 Корисници породичне пензије; 
                    

-       
0,0%                   -                          -       

040 Породица и деца; 
    

17.320.000       
4,6%                   -       

   

17.320.000       

050 Незапосленост;                     0,0%                   -                          -       
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-       

060 Становање; 
                    

-       
0,0%                   -                          -       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту; 

      

3.190.000       
0,8%                   -       

     

3.190.000       

080 
Социјална заштита - истраживање и 

развој; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

090 
Социјална заштита некласификована 

на другом месту 

    

27.176.499       
7,2%                   -       

   

27.176.499       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

  

129.668.266       
34,4%  10.375.000       

 

140.043.266       

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

111 Извршни и законодавни органи 

    

35.012.040       
9,3%                   -       

   

35.012.040       

112 Финансијски и фискални послови 

      

4.755.372       
1,3%                   -       

     

4.755.372       

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; 

    

77.547.736       
20,6%                   -       

   

77.547.736       

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; 

    

12.353.118       
3,3%  10.375.000       

   

22.728.118       

170 Трансакције јавног дуга; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

180 

Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 

      

4.746.304       
1,3%                   -       

     

4.746.304       

310 Услуге полиције; 

         

500.000       
0,1%                   -       

        

500.000       

320 Услуге противпожарне заштите; 

         

100.000       
0,0%                   -       

        

100.000       
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330 Судови; 

      

4.146.304       
1,1%                   -       

     

4.146.304       

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 

    

57.159.251       
15,2%    5.340.000       

   

62.499.251       

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 

      

4.166.471       
1,1%       340.000       

     

4.506.471       

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 

    

51.263.779       
13,6%    5.000.000       

   

56.263.779       

452 
Водени саобраћај 

                    

-       
0,0%                   -                          -       
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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 

      

1.729.000       
0,5%                   -       

     

1.729.000       

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 

делатности 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

490 

Економски послови 

некласификовани на другом месту 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      

9.204.108       
2,4%                   -       

     

9.204.108       

510 Управљање отпадом; 

         

572.000       
0,2%                   -       

        

572.000       

520 Управљање отпадним водама; 

         

128.000       
0,0%                   -       

        

128.000       

530 Смањење загађености; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

540 

Заштита биљног и животињског 

света и крајолика; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

550 

Заштита животне средине - 

истраживање и развој; 

      

8.504.108       
2,3%                   -       

     

8.504.108       
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560 

Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

    

36.689.971       
9,7%    1.000.000       

   

37.689.971       

610 Стамбени развој; 

         

400.000       
0,1%                   -       

        

400.000       

620 Развој заједнице; 

    

21.701.347       
5,8%                   -       

   

21.701.347       

630 Водоснабдевање; 

    

11.255.381       
3,0%                   -       

   

11.255.381       

640 Улична расвета; 

         

333.243       
0,1%    1.000.000       

     

1.333.243       

650 

Послови становања и заједнице - 

истраживање и развој; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

660 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 

      

3.000.000       
0,8%                   -       

     

3.000.000       

700 ЗДРАВСТВО 

      

5.400.000       
1,4%                   -       

     

5.400.000       

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%                   -                          -       

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. 

      

5.400.000       
1,4%                   -       

     

5.400.000       
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800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 

    

21.683.021       
5,8%    4.320.000       

   

26.003.021       

810 Услуге рекреације и спорта; 

      

6.756.000       
1,8%    2.000.000       

     

8.756.000       

820 Услуге културе; 

    

14.742.221       
3,9%    2.320.000       

   

17.062.221       

830 Услуге емитовања и штампања; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

840 Верске и остале услуге заједнице; 

         

184.800       
0,0%                   -       

        

184.800       

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 

    

64.448.384       
17,1%    4.400.000       

   

68.848.384       

910 Предшколско и основно образовање; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

911 Предшколско образовање 

    

14.236.894       
3,8%    4.400.000       

   

18.636.894       

912 Основно образовање 

    

50.211.490       
13,3%                   -       

   

50.211.490       

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%                   -                          -       
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960 Помоћне услуге образовању; 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

970 Образовање - истраживање и развој; 
                    

-       
0,0%                   -                          -       

980 

Образовање некласификовано на 

другом месту 

                    

-       
0,0%                   -                          -       

  
УКУПНО 

  

376.685.804       
100,0%  25.435.000       

 

402.120.804       

 

 

 

             У ТАБЕЛАМА ДОЛЕ СУ ПРИКАЗАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ПО  

ПРОГРАМИМА СА ИЗВОРОМ ФИНАНСИРАЊА ПОЈЕДИНАЧНО: 
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Организациона класификација Укупно 

04. 08.02.   601     
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
  

      
0601-

0001 
    

Програмска активност 0001: 

Водоснабдевање 
  

    630       Водоснабдевање   

        247 425 Текуће поправке и одржавање 0 

        248 511 Зграде и грађевински објекти 0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 0 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 630 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      
0601-

П1 
    Водоснабдевање у општини Жабари   

        249 511 Зграде и грађевински објекти 11.255.380,79 

          5114 
Израда пројектне документације за 

водоснабдевање у општини Жабари 
600.000,00 

          5112 Водоснабдевање у Александровцу 5.000.000,00 

          5112 

Водоснабдевање у Александровцу, 

општина Жабари - I фаза: Извођење 

детаљних хидрогеолошких истраживања 

подземних вода у насељу Александровац 

1.679.100,00 

          5112 
Водоснабдевање у Александровцу, 

општина Жабари - II фаза 
3.976.280,79 
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            Извори финансирања за функцију 630   

      01     Приходи из буџета 5.600.000,00 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 5.655.380,79 

            Функција 630   

            Извор финансирања за пројекат 0601-П1   

      01     Приходи из буџета 5.600.000,00 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 5.655.380,79 

            Свега пројекат 0601-П1   

      
0601-

0002 
    

Програмска активност 0002: 

Управљање отпадним водама   

    510        Управљање отпадним водама 

        250 425 Текуће поправке и одржавање   

        251 511 Зграде и грађевински објекти 700.000,00 

          5112 

Реконструкција фекалног колектора у ул. 9 

септембра, Смедеревска и делу улице 

Кнеза Милоша у Жабарима  - I фаза 

0,00 

          5113 
Израда прикључка на канализациону 

мрежу 
0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 700.000,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 510 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0002 

  

      01     Приходи из буџета 700.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

      
0601-

0009 
    

Програмска активност 0009: Уређење и 

одржавање зеленила 
  

    660       
Послови становања и заједнице не 

квалификовани на другом месту 

        252 424 Специјализоване услуге 0 

        253 511 Зграде и грађевински објекти 0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 0 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 660 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0009 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

                

      
0601-

0010 
    

Програмска активност 0010: Јавна 

расвета   

    640       Улична расвета 

        254 421 Стални трошкови 0 

        255 425 Текуће поправке и одржавање 133.243,00 

        256 426 Материјал   
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        257 620 Набавка финансијске имовине   

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 133.243,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 640 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0010 

  

      01     Приходи из буџета 133.243,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

      
0601-

0011 
    

Програмска активност 0011: Одржавање 

гробља и погребне услуге 
  

    660       
Послови становања и заједнице не 

квалификовани на другом месту 

        258 424 Специјализоване услуге 0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 660 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0011 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

      
0601-

0014 
    

Програмска активност 0014: Остале 

комуналне услуге 
  

    660       
Послови становања и заједнице не 

квалификовани на другом месту 

        259 424 Специјализоване услуге 0 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 660 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0011 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 2 ГЛАВА 4.07 
  

      01     Приходи из буџета 6.433.243,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 5.655.380,79 

                

            УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2: 
12.088.623,79 

 

                

04. 08.03.   0701     
ПРОГРАМ 7: ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
  

      
0701-

0001 

  
  

Програмска активност 0001: 

Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 
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    451       Друмски саобраћај   

        260 424 Специјализоване услуге 0 

        261 425 Текуће поправке и одржавање 486.000,00 

        262 426 Материјал 0 

        263 511 Зграде и грађевински објекти 400.000,00 

          5114 
Обавезе за пројектну документацију за 

путеве 
0,00 

          5114 Пројектна документација за путеве 0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 886.000,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 886.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

      
0701-

П1 
    

Уређење (ревитализација) пољских 

путева на територији општине Жабари 
  

    451       Друмски саобраћај   

        264 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 

          4251 
Уређење (ревитализација) пољских путева 

на територији општине Жабари 
0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ П1 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

      
0701-

П2 
  5113 

Реконструкција (поплочавање) тротоара 

у Жабарима 
  

    451       Друмски саобраћај   

        265 511 Зграде и грађевински објекти 2.484.717,84 

          5113 
Реконструкција (поплочавање) тротоара у 

Жабарима 
2.484.717,84 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 2.484.717,84 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 2.484.717,84 
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0701-

П3 
    

Извођење радова на летњем одржавању 

локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 

  

    451       Друмски саобраћај   

        266 511 Зграде и грађевински објекти 1.458.981,60 

          5113 

Извођење радова на летњем одржавању 

локалних путева и улица на територији 

општине Жабари 
1.458.981,60 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 0,00 

                

      
0701-

П4 
    Пројектно планирање   

    451       Друмски саобраћај   

        267 511 Зграде и грађевински објекти 950.000,00 

          5114 Пројектно планирање 950.000,00 

          5114 Стручна оцена и коментари   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 950.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

      
0701-

П5 
    

Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 
  

    451       Друмски саобраћај   

        268 511 Зграде и грађевински објекти 5.450.018,40 

          5113 Реконструкција пута у Миријево 3.603.797,60 

          5113 Реконструкција пута у Породину 1.846.220,80 

        359 5113 
Асфалтирање путева на територији 

општине Жабари 
39.564.560,90 

            Укупно позиције 268+359 45.014.579,30 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0001 

  

      01     Приходи из буџета 7.300.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      06     
Повраћај донација од међународних 

организација 
1.602.459,69 

      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 268 
5.450.018,40 
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      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 359 
30.662.101,21 

      0701-

0002 

  
  

Програмска активност 0001: Одржавање 

путева 
  

        

    451       Друмски саобраћај   

        269 424 Специјализоване услуге 0 

        270 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 

        271 426 Материјал 0 

        272 512 Машине и опрема 0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.07. И ПА-

0002 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

                

      
0701-

П6 
    Изградња улице   

    451       Друмски саобраћај   

        273 424 Специјализоване услуге 0 

        274 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 

        275 482 
Порези, обавезне таксе и казне нам.од 

јед.нивоа вл.другом 
0 

        276 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0002 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

                

      
0701-

П7 
    Изградња улице   

    451       Друмски саобраћај   

        277 424 Специјализоване услуге 0 

        278 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 

        279 482 
Порези, обавезне таксе и казне нам.од 

јед.нивоа вл.другом 
0 

        280 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 

      
0701-

П8 
    Изградња кружног тока   

    451       Друмски саобраћај   

        281 424 Специјализоване услуге 0 

        282 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 

        283 482 
Порези, обавезне таксе и казне нам.од 

јед.нивоа вл.другом 
0 
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        284 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 0,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 451 ГЛАВА 4.08. И ПА-

0002 

  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 7  
  

      01     Приходи из буџета 9.136.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      06     
Повраћај донација од међународних 

организација 
1.602.459,69 

      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 265 
2.484.717,84 

      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 268 
1.458.981,60 

      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 268 
5.450.018,40 

      13     
Нераспоређени вишак из претходне 

године за позицију 359 
30.662.101,21 

            УКУПНО ПРОГРАМ 7: 50.794.278,74 

                

                

04. 08.04   1201     ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ   

      
1201-

0001 

  
  

Програмска активност 0001: 

Функционисање локалних установа 

културе 

  
        

    820       Услуге културе   

        285 511 Зграде и грађевински објекит 130.000,00 

          5114 
Пројектна документација за 

реконструкцију крова  
130.000,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 820 ГЛАВА 4.08 И П-0001 
  

      01     Приходи из буџета 130.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

      
1201-

П1 
    Реконструкција Дома културе   

    820       Услуге културе   

        286 511 Зграде и грађевински објекти 2.710.166,15 

            УКУПНО ЗА 1201 - П1   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 820 ГЛАВА 4.08 И П-0001 
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      01     Приходи из буџета 2.358.706,56 

      07     Донације од осталих нивоа власти   

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 351.459,59 

      
1201-

П2 
  5113 Реконструкција Дома културе 2015 351.459,59 

      

1201-

П2 

  

5113 

Реконструкција Дома културе 2016 

2.358.706,56 

    820       Услуге културе   

        287 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 

            УКУПНО ЗА 1201 - П1   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 820 ГЛАВА 4.08 И П-0001 
  

      01     Приходи из буџета 0,00 

      04     Сопствени приходи    

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 13 
  

      01     Приходи из буџета 2.488.706,56 

      04     Сопствени приходи    

      13     Нераспоређени вишак из претходне године 351.459,59 

            УКУПНО ПРОГРАМ 13 2.840.166,15 

                

04. 08.05   2002     
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
  

      2002-

0001 

  
  

Програмска активност 0001: 

Функционисање основних школа 
  

        

    912       Основно образовање   

        363 511 Зграде и грађевински објекит 15.000.000,00 

            Реконструкција школе у Брзоходу 15.000.000,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 850 ГЛАВА 4.08 4 И П-0001 
  

      01     Приходи из буџета 1.500.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти 13.500.000,00 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

        364 511 Зграде и грађевински објекти 2.400.000,00 

            Реконструкција школе у Жабарима 2.400.000,00 

            УКУПНО ЗА 0101 - П 2.400.000,00 

            ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 0101 - П   

      01     Приходи из буџета 480.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти 1.920.000,00 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 0101 - 

П1 
  

      01     Приходи из буџета 1.980.000,00 
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      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти 
15.420.000,00 

 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

            
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
17.400.000,00 

            
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 9 И РАЗДЕО 4.8.5. 
  

      01     Приходи из буџета 1.980.000,00 

      04     Сопствени приходи    

      07     Донације од осталих нивоа власти 15.420.000,00 

      13     Нераспоређени вишак из претходне године   

                

            УКУПНО ПРОГРАМ 9 17.400.000,00 

                

            УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.8 83.123.068,68 

            ПРОГРАМ 2 12.088.623,79 

            ПРОГРАМ 7 50.794.278,74 

            ПРОГРАМ 13 2.840.166,15 

            ПРОГРАМ 9 17.400.000,00 

              
83.123.068,68 

 

 

 

 

       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Стру

кт-

ура 

% 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 
 Прог

рам 

 

Програм

ска 

активнос

т/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7  

1101   Програм 1.  Локални 

развој и просторно 

планирање 

21.701.347 5,8% 0 21.701.347  

  

1101-

0001 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 
21.701.347 5,8% 0 21.701.347  

  

1101-

0002 

Уређивање грађевинског 

земљишта 
0 0,0% 0 0  

  1101-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1101-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  
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0601   Програм 2.  Комунална 

делатност 12.288.624 3,3% 1.000.000 13.288.624  

  

0601-

0001 Водоснабдевање 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0002 

Управљање отпадним 

водама   
833.243 0,2% 0 833.243  

  

0601-

0003 Одржавање депонија 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0004 Даљинско грејање 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0005 Јавни превоз 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0006 Паркинг сервис 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0007 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијацa 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0008 Јавна хигијена 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0009 

Уређење и одржавање 

зеленила 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0010 Јавна расвета 
200.000 0,1% 1.000.000 1.200.000  

  

0601-

0011 

Одржавање гробаља и 

погребне услуге 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0012 

Одржавање стамбених 

зграда 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0013 

Ауто-такси превоз 

путника 
0 0,0% 0 0  

  

0601-

0014 Остале комуналне услуге 
0 0,0% 0 0  

  0601-П1 #NAZIV? 11.255.381 3,0% 0 11.255.381  

  0601-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0601-П11 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 3.000.000 0,8% 0 3.000.000  

  

1501-

0001 

Подршка постојећој 

привреди 
0 0,0% 0 0  

  

1501-

0002 

Унапређење привредног 

амбијента 
0 0,0% 0 0  

  

1501-

0003 

Подстицаји за развој 

предузетништва 
0 0,0% 0 0  

  

1501-

0004 

Одржавање економске 

инфраструктуре 
0 0,0% 0 0  

  

1501-

0005 

Финансијска подршка 

локалном економском 

развоју 

3.000.000 0,8% 0 3.000.000  

  1501-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1501-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1501-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  
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  1501-П4   0 0,0% 0 0  

  1501-П5   0 0,0% 0 0  

  1501-П6   0 0,0% 0 0  

  1501-П7   0 0,0% 0 0  

  1501-П8   0 0,0% 0 0  

  1501-П9   0 0,0% 0 0  

1502   Програм 4.  Развој 

туризма 1.729.000 0,5% 0 1.729.000  

  

1502-

0001 

Управљање развојем 

туризма 
1.379.000 0,4% 0 1.379.000  

  

1502-

0002 

Туристичка промоција 
  0,0% 0 0  

  1502-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  

1502-П3 

Новогодишње 

украшавање општине 
350.000 0,1% 0 350.000  

  1502-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П11 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П12 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П13 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1502-П14 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

0101   Програм 5.  Развој 

пољопривреде 4.166.471 1,1% 340.000 4.506.471  

  

0101-

0001 

Унапређење  услова за 

пољопривредну делатност 
4.166.471 1,1% 90.000 4.256.471  

  

0101-

0002 

Подстицаји 

пољопривредној 

производњи 

0 0,0% 0 0  

  0101-П1 Набавка стеоних јуница 0 0,0% 250.000 250.000  

  0101-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0101-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0101-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0101-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0101-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0101-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

0401   Програм 6.  Заштита 

животне средине 
8.504.108 2,3% 0 8.504.108  

  

0401-

0001 

Управљање заштитом 

животне средине и 

природних вредности 

8.504.108 2,3% 0 8.504.108  

  

0401-

0002 

Управљање комуналним 

отпадом 
0 0,0% 0 0  

  

0401-

0003 

Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

0 0,0% 0 0  

  0401- Заштита природних 0 0,0% 0 0  
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0004 вредности и унапређење 

подручја са природним 

својствима 

  0401-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0401-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

0701   Програм 7.  Путна 

инфраструктура 
51.263.780 13,6% 5.000.000 56.263.780  

  

0701-

0001 

Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 
886.000 0,2% 0 886.000  

  

0701-

0002 

Одржавање путева 
469.500 0,1% 5.000.000 5.469.500  

  0701-П Изградња улице  0 0,0%      

  0701-П Ревитализација пољских 

путева 
0 0,0% 0 0  

  0701-П Насипање путева у  0 0,0%      

  0701-П1 Поплочавање тротоара  2.484.718 0,7% 0 2.484.718  

  0701-П Летње одржавање                                                                                                   

авање путева 
0 0,0% 0 0  

  0701-П2 Пројекти локалних путева 950.000 0,3% 0 950.000  

  0701-П3 Асфалтирање путева на 

територији општине 
46.473.562 12,3% 0 46.473.562  

2001   Програм 8.  

Предшколско васпитање 14.236.894 3,8% 4.400.000 18.636.894  

  

2001-

0001 

Функционисање 

предшколских установа  
14.236.894 3,8% 4.400.000 18.636.894  

  2001-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  2001-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

2002   Програм 9.  Основно 

образовање 50.211.490 13,3% 0 50.211.490  

  

2002-

0001 

Функционисање основних 

школа 
48.141.490 12,8% 0 48.141.490  

  

2002-П1 Реконструкција фасаде 

школе у Жабарима 
  0,0% 0 0  

  

2002-П2 Замена столарије и 

прозора у школи у 

Александровцу 

1.670.000 0,4% 0 1.670.000  

  

2002-П3 Замена олука нѕ школи у 

Александривцу 
400.000 0,1% 0 400.000  

  

2002-П4 Санација игралишта и 

трибина  
  0,0%      
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  2002-П4     0,0% 0 0  

  2002-П5 Сређивање фасаде школе    0,0% 0 0  

  

2002-П6 Изградња трибина у 

школи   
0 0,0% 0 0  

  

2002-П7 Сређивање школског 

дворишта у 
0 0,0% 0 0  

  2002-П8 Сређивање зграде у 

школском дворишту у 

Ореовици 

0 0,0%      

2003   Програм 10. Средње 

образовање 
0 0,0% 0 0  

  

2003-

0001 

Функционисање средњих 

школа 
0 0,0% 0 0  

  2003-П1   0 0,0% 0 0  

  2003-П2   0 0,0% 0 0  

  2003-П3   0 0,0% 0 0  

  2003-П4   0 0,0% 0 0  

  2003-П5   0 0,0% 0 0  

  2003-П6   0 0,0% 0 0  

  2003-П7   0 0,0% 0 0  

  2003-П8   0 0,0% 0 0  

  2003-П9   0 0,0% 0 0  

  2003-П10   0 0,0% 0 0  

0901   Програм 11.  Социјална  

и дечја заштита 48.347.499 12,8% 0 48.347.499  

  

0901-

0001 

Социјалне помоћи 
3.730.000 1,0% 0 3.730.000  

  

0901-

0002 

Прихватилишта, 

прихватне станице и друге 

врсте смештаја 

0 0,0% 0 0  

  

0901-

0003 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

3.350.000 0,9% 0 3.350.000  

  

0901-

0004 

Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне 

услуге 

1.171.899 0,3% 0 1.171.899  

  

0901-

0005 

Активности Црвеног крста 
470.000 0,1% 0 470.000  

  

0901-

0006 

Дечја заштита  
17.320.000 4,6%      

  
0901-П1 

Помоћ за интерно рсељена 

лица са Косова 
1.100.000 0,3% 0 1.100.000  

  
0901-П2 

Помоћ за интерно рсељена 

лица  ван  Косова 
2.100.000 0,6% 0 2.100.000  

  
0901-П3 

Помоћ у кући за стара 

лица (Жагубица) 
272.000 0,1% 0 272.000  

  

0901-П4 

Помоћ за децу са 

инвалидитетом и старе 

(Жагубица) 

2.700.000 0,7% 0 2.700.000  

  
0901-П 

Развој и услуге и помоћ у 

кући (Јагодина) 
2.933.600 0,8% 0 2.933.600  

  

0901-П3 

Помоћ за решавање 

стамбених потреба 

избеглица који имају 

пребивалиште на 

тер.општине (Хрватска) 

13.200.000 3,5% 0 13.200.000  

  
0901-П4 

Развој свеобухватног система 

подршке самосталном 

живљењу у заједници РС 
  0,0% 0 0  
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1801   Програм 12.  Примарна 

здравствена заштита 5.400.000 1,4% 0 5.400.000  

  

1801-

0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

5.400.000 1,4% 0 5.400.000  

  1801-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1801-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

1201   Програм 13.  Развој 

културе 14.927.021 4,0% 2.320.000 17.247.021  

  

1201-

0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
9.448.104 2,5% 2.020.000 11.468.104  

  

1201-

0002 

Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву 
  0,0% 0 0  

  1201-П1 Културна манифестација 

"четерешко прело" 
1.050.000 0,3% 300.000 1.350.000  

  1201-П2 Остале културне 

манифестације 
1.598.751 0,4% 0 1.598.751  

  1201-П3 Манифестације у области 

библиотекарства 
120.000 0,0% 0 120.000  

  1201-П4 Реконструкција Дома 

културе у Породину 
2.710.166 0,7% 0 2.710.166  

  1201-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П10 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П11 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П12 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П13 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П14 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П15 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П16 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П17 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П18 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П19 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П20 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П21 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П22 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П23 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1201-П24 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

1301   Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 6.756.000 1,8% 2.000.000 8.756.000  
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1301-

0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

5.056.000 1,3% 0 5.056.000 

  

1301-

0002 

Подршка предшколском, 

школском и рекреативном 

спорту и масовној 

физичкој култури 

900.000 0,2% 0 900.000  

  

1301-

0003 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 
800.000 0,2% 2.000.000 2.800.000  

  1301-П1 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П2 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П3 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П4 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  1301-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 134.153.570 35,6% 10.375.000 144.528.570  

  

0602-

0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

116.604.148 31,0% 0 116.604.148  

  

0602-

0002 Месне заједнице 
10.460.040 2,8% 10.375.000 20.835.040  

  

0602-

0003 Управљање јавним дугом 
0 0,0% 0 0  

  

0602-

0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 
3.446.304 0,9% 0 3.446.304  

  

0602-

0005 Заштитник грађана 
0 0,0% 0 0  

  

0602-

0006 Информисање 
0 0,0% 0 0  

  

0602-

0007 Канцеларија за младе 
0 0,0% 0 0  

  

0602-

0008 

Програми националних 

мањина 
0 0,0% 0 0  

  

0602-

0009 Правна помоћ 
700.000 0,2% 0 700.000  

  

0602-

0010 Резерве 
0 0,0% 0 0  

  
0602-П1 

Прослава Дана 

ослообођења општине 
1.050.000 0,3% 0 1.050.000  

  0602-П2 Изборна комисија 1.759.000 0,5% 0 1.759.000  

  0602-П3 Политичке партије  134.078 0,0% 0 134.078  

  0602-П4 Стамбени развој   0,0% 0 0  

  0602-П5 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0602-П6 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0602-П7 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0602-П8 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  0602-П9 #NAZIV? 0 0,0% 0 0  

  

УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  

376.685.804 
100,0

% 
25.435.000 402.120.804 

Председни

к општине-

Наредбода

вац буџета 
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ТРЕЗОР-РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА  У 2016.Г. 

                      

Раздео Програм 

Програмска 

активност Пројекат Функција     Корисници 

Средства 

буџета  % 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

01.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0001   111 Скупштина општине 15.745.086,62 4,18   15.745.086,62 

01.02.     0602 П1 111 Дан општине 1.050.000,00 0,28   1.050.000,00 

01.03.     0602 П2 160 Изборна комисија 1.759.000,00 0,47   1.759.000,00 

01.04.     0602 П3 160 Политичке странке 77.278,00 0,02   77.278,00 

          

Изборне активности политичких  

странака 56.800,00 0,02   56.800,00 

          Укупно раздео 1: 18.688.164,62 4,96   18.688.164,62 

02.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0001   111 Председник општине и опш.веће 18.216.953,35 4,84   18.216.953,35 

          Укупно раздео 2: 18.216.953,35 4,84   18.216.953,35 

03.01. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0004   330 
Општинско јавно 

правобранилаштво Жабари 3.446.304,00 0,91   3.446.304,00 

          Укупно раздео 3: 3.446.304,00 0,91   3.446.304,00 

4.1.1. 

15 Локална 

самоуправа 0602-0001   130 Општинска управа 76.601.425,00 20,34   76.601.425,00 

      0602 П11 130 Пројекат јавних радова 946.310,66 0,25   946.310,66 

        112 Буџетска резерва 3.196.682,47 0,85   3.196.682,47 

          Укупно раздео 04.01.01: 80.744.418,13 21,44   80.744.418,13 

4.1.2. 

1 Локални 

развој и 

просторно 

планирање 1101-0001   620 Развој заједнице 6.447.753,51       

4.1.3. 

2 Комунална 

делатност 0601-0001   630 Водоснабдевање 9.583.480,79       

        510 Управљање отпадним водама 572.000,00       

        640 Улична расвета 1.043,00       
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          Укупно програм 2 10.156.523,79       

4.1.4. 

7 Путна 

инфраструктура 0701-0001   451 

Друмски саобраћај-управљање 

инфраструктуром   0,00   0,00 

    0701-0002   451 Одржавање путева 325.480,00 0,09   325.480,00 

      0701 П 451 Ревитализација пољских путева   0,00   0,00 

      0701 П  451 Поплочавање тротоара у Жабарима 88.705,49 0,02   88.705,49 

      0701 П 451 Летње одржавање путева 1.458.981,60 0,39   1.458.981,60 

      0701 П 451 Пројекти за путну инфраструктуру 232.785,56 0,06   232.785,56 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на територији 

општине 8.706.068,34 2,31   8.706.068,34 

          Укупно програм 7: 10.812.020,99 2,87   10.812.020,99 

4.1.5. 

13 Развој 

културе 1201-0001   820 Развој културе 130.000,00 0,03   130.000,00 

04.1.1.5.1.   1201-0001 1201-П1 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 763.305,85 0,20   763.305,85 

04.1.1.5.2..   1201-0001 1201-П2 820 

Реконструкција Дома културе у 

Брзоходе   0,00   0,00 

          Укупно програм 13: 893.305,85 0,24 300.000,00 1.193.305,85 

4.1.6. 

9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Основно образовање   0,00   0,00 

      2002-П1 912 Реконструкција школе у Брзоходу 15.000.000,00 3,98   15.000.000,00 

      2002-П2 912 Реконструкција школе у Жабарима 2.400.000,00 0,64   2.400.000,00 

          Укупно програм 9: 17.400.000,00 4,62   17.400.000,00 

04.1.7. 

5 Развој 

пољопривреде 0101-0001   420 Услуге по уговору 25.063,30 0,01   25.063,30 

    0101-0001   420 Фонд за пољопривреду 764.214,46 0,20 90.000,00 854.214,46 

    0101-0002   420 Подстицаји пољопр.производњи   0,00   0,00 
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      0101 П1 421 Набавка стеоних јуница   0,00 250.000,00 250.000,00 

          Укупно раздео 04.16: 789.277,76 0,21 340.000,00 1.129.277,76 

          Укупно раздео 04.01: 127.243.300,03 33,78 340.000,00 127.583.300,03 

04.02.1. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0002   160 Месне заједнице 10.460.040,00 2,78 10.375.000,00 20.835.040,00 

4.2.2.2. 
2 Комунална 

делатност 0601-0010   640 Улична расвета 200.000,00 0,05 1.000.000,00 1.200.000,00 

  
7. Комунална 

инфраструктура 0701-0002   451 Одржавање путева 469.500,00 0,12 5.000.000,00 5.469.500,00 

  
13 Развој 

културе 1201-0001   820 Услуге културе 800.000,00 0,21 2.000.000,00 2.800.000,00 

  
14 Развој спорта 

и омладине     810 

Одржавање спортске 

инфраструктуре 800.000,00 0,21 2.000.000,00 2.800.000,00 

          Укупно раздео 04.02: 12.729.540,00 3,38 20.375.000,00 33.104.540,00 

04.03.01. 
9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Превоз ученика 7.100.000,00 1,88   7.100.000,00 

04.03.02.       912 Осн.школа "Дуде Јовић"Жабари 13.378.490,00 3,55   13.378.490,00 

      2002 П1 912 

Реконстрикција ФАСАДЕ школе у 

Жабарима 400.000,00 0,11   400.000,00 

      2002 П 912 

Централно грејање школе у 

Брзоходу   0,00   0,00 

      2002 П 912 Санација темеља школе у Сибници   0,00   0,00 

      2002 П 912 

Реконстр.школског изралишта и 

трибина у Витежеву   0,00   0,00 

          Укупно раздео 4.3.2. 13.778.490,00 3,66   13.778.490,00 

04.03.03.   2002-0001   912 Осн.школа"Роса Трифуновић"Ал 9.863.000,00 2,62   9.863.000,00 

      2002 П2 912 

Замена прозора и столарије у школи 

у АЛЕКСАНДРОВЦУ 1.670.000,00 0,44   1.670.000,00 

      2002 П3 912 

Замена олука на школи у 

Александровцу 400.000,00 0,11   400.000,00 
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      2005 П 912 

Изградња трибина у школском 

дворишту у Влашком Долу    0,00   0,00 

      2005 П 912 

Сређивање школског дворишта у 

Александровцу   0,00   0,00 

      2005 П 912 

Реконструкција зграде у школском 

дворишту у Ореовици   0,00   0,00 

          Укупно раздео 4.3.3. 11.933.000,00 3,17   11.933.000,00 

          Укупно раздео 04.03. 32.811.490,00 8,71   32.811.490,00 

04.04.01. 
13 Развој 

културе 1201-0001   820 Центар за културу Жабари 4.821.304,00 1,28   4.821.304,00 

      1201 П1 820 Манифестација "Четерешко прело" 1.050.000,00 0,28 300.000,00 1.350.000,00 

      1201 П2 820 Остале манифестације 1.598.751,00 0,42   1.598.751,00 

          Укупно раздео 04.04.01. 7.470.055,00 1,98 300.000,00 7.770.055,00 

04.04.02.       820 Народна библиотека Жабари 2.712.000,00 0,72 20.000,00 2.732.000,00 

      1201 П3 820 

Културне манифестације у 

Библиотекарству 120.000,00 0,03   120.000,00 

          Укупно раздео 04.04.02. 2.832.000,00 0,75 20.000,00 2.852.000,00 

04.04.03.       820 Трансфери ост.нив.вл-културе 800.000,00 0,21   800.000,00 

          Укупно раздео 04.04.03: 800.000,00 0,21   800.000,00 

04.04.04.       840 Верске и др.услуге заједнице 184.800,00 0,05   184.800,00 

          Укупно раздео 04.04.04: 184.800,00 0,05   184.800,00 

          Укупно раздео 04.04. 11.286.855,00 3,00 320.000,00 11.606.855,00 

04.05.01.. 
14 Развој спорта 

и омладине 1301-0001   810 Спортски савез општине Жабари 5.056.000,00 1,34   5.056.000,00 

04.05.02.   1301-0002   810 Подршка рекреативном спорту 900.000,00 0,24   900.000,00 

          Укупно раздео 04.05. 5.956.000,00 1,58   5.956.000,00 

04.06.01. 
11 Социјална и 

дечја заштита 0901-0006   40 Породица и деца 17.320.000,00 4,60   17.320.000,00 

04.06.02.   0901-0001   70 

Социјална помоћ угроженом 

становништву 1.260.000,00 0,33   1.260.000,00 



 72 

04.06.03.       70 Центар за социјални рад Жабари 1.930.000,00 0,51   1.930.000,00 

04.06.04.       90 Донације невладиним орган. 540.000,00 0,14   540.000,00 

04.06.05.   0901-0005   90 ОО Црвени крст Жабари 470.000,00 0,12   470.000,00 

04.06.06.   0901-0004 901 П 90 

Прој."Помоћ и кући за стара 

лица"Жагубица 272.000,00 0,07   272.000,00 

04.06,07.   0901-0004 901 П2 90 

Прој."Помоћ за децу и младе са 

инвалидитетом"   Жагубица  2.933.600,00 0,78   2.933.600,00 

04.06.08.   0901-0004 901 П1 90 

Прој. "Помоћ особама са 

инвалидитетом 1.171.899,36 0,31   1.171.899,36 

04.06.09.   0901-0004 901 П 90 

Прој."ПУК-Помоћ за особе са 

инвалидитетом"Јагодина 2.700.000,00 0,72   2.700.000,00 

04.06.10.   901-0003 901 П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица са Косова-избеглице 1.100.000,00 0,29   1.100.000,00 

04.06.11.   901-0003 901-П 90 

Пројекат:"Помоћ за интерно 

расељена лица ван  Косова-

избеглице 2.100.000,00 0,56   2.100.000,00 

04.06.12.   0901-0003 901-п 90 

Помоћ избеглица за стамбене 

проблеме (Хрватска) 13.200.000,00 3,50   13.200.000,00 

04.06.13.   0901-0003   90 

Пројекат "Помоћ за доделу 

сред.интерно расељених лица са 

Косова и Метохије за пообољшање 

услова становања који имају 

пребивалиште на територији 

општине Жабари" 2.750.000,00 0,73   2.750.000,00 

04.06.14.   0901-0003   90 

Пројекат"Помоћ  за набавку робе и 

матер,за развој и унапређење 

доходовне активности  лицима са 

Косова и Метохије" 600.000,00 0,16   600.000,00 

          Укупно  раздео 04.06. 48.347.499,36 12,83   48.347.499,36 

04.07. 
8 Предшкол 

васпитање 2001-0001   911 
Предшколска установа" 

Моравски цвет"Жабари 14.236.894,00 3,78 4.400.000,00 18.636.894,00 
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          Укупно раздео 04.07. 14.236.894,00 3,78 4.400.000,00 18.636.894,00 

04.08.01. 

1 Локални 

развој и 

просторно 

планирање 1101-0001   620 
ЈП Дирекција за изградњу 

Жабари. 15.253.593,83 4,05   15.253.593,83 

          Укупно програм 1: 15.253.593,83 4,05   15.253.593,83 

04.8.02. 
2 Комунална 

делатност 0601-0001   630 Водоснабдевање 1.671.900,00 0,44   1.671.900,00 

    0601-0002   520 Управљање отпадним водама 128.000,00 0,03   128.000,00 

    0601-0009   490  Послови становања и заједнице   0,00   0,00 

    0601-0010   640 Јавна расвета 132.200,00 0,04   132.200,00 

    0601-0014   660 Остале комуналне услуге   0,00   0,00 

          Укупно програм 2: 1.932.100,00 0,51   1.932.100,00 

04.08.03. 
7 Путна 

инфраструктура 0701-0001   451 

Друмски саобраћај-управљање 

инфраструктуром   0,00   0,00 

    0701-0002   451 Одржавање путева 560.520,00 0,15   560.520,00 

      0701 П 451 Ревитализација пољских путева   0,00   0,00 

      0701 П  451 Поплочавање тротоара у Жабарима 2.396.012,35 0,64   2.396.012,35 

      0701 П 451 Летње одржавање путева   0,00   0,00 

      0701 П 451 Пројекти за путну инфраструктуру 717.214,44 0,19   717.214,44 

      0701 П 451 

Асфалтирање путева на територији 

општине 36.308.510,96 9,64   36.308.510,96 

          Укупно програм 7: 39.982.257,75 10,61   39.982.257,75 

04.08.04. 
13 Развој 

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

04.08.05.   1201-0001 1201-П1 820 

Реконструкција Дома културе у 

Породину 1.946.860,30 0,52   1.946.860,30 

04.08.06.   1201-0001 1201-П2 820 

Реконструкција Дома културе у 

Брзоходе   0,00   0,00 

          Укупно програм 13: 1.946.860,30 0,52 300.000,00 2.246.860,30 
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04.08.05. 
9 Основно 

образовање 2002-0001   912 Основно образовање   0,00   0,00 

      2002-П1 912 Реконструкција школе у Брзоходу   0,00   0,00 

      2002-П2 912 Реконструкција школе у Жабарима   0,00   0,00 

          Укупно програм 9: 0,00 0,00   0,00 

          Укупно раздео 04.08: 59.114.811,88 15,69   59.114.811,88 

              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 8.504.108,05 2,26   8.504.108,05 

          Укупно раздео 04.10. 8.504.108,05 2,26   8.504.108,05 

04.11. 
4 Развој 

туризма 1502-0001   473 Туристичка организација Жаб. 1.379.000,00 0,37   1.379.000,00 

      1502 П1 473 

Новогодишње украшавање 

општине 350.000,00 0,09   350.000,00 

          Укупно раздео 04.11. 1.729.000,00 0,46   1.729.000,00 

04.12. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0001   112 Одбрана од ванредних ситуација 897.690,00 0,24   897.690,00 

          Укупно раздео 04.12. 897.690,00 0,24   897.690,00 

04.13. 

3 Локални 

економски 

развој 1501-0005   660 Јавно комунално пред.Жабари 3.000.000,00 0,80   3.000.000,00 

          Укупно раздео 04.13. 3.000.000,00 0,80   3.000.000,00 

04.14. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0001   320 Противпожарна заштита  100.000,00 0,03   100.000,00 

        310 Услуге полиције 500.000,00 0,13   500.000,00 

      0602 П1 310 Набавка Радара за ПС Жабари   0,00   0,00 

          Укупно раздео 04.14: 600.000,00 0,16   600.000,00 

04.15. 
15 Локална 

самоуправа 0602-0009   330 Судови -Основни суд Пожаревац 700.000,00 0,19   700.000,00 
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          Укупно раздео 04.15: 700.000,00 0,19   700.000,00 

04.16.1. 
5 Развој 

пољопривреде 0101-0001   420 Услуге по уговору 94.936,70 0,03   94.936,70 

04.16.2.   0101-0001   420 Фонд за пољопривреду 3.282.256,64 0,87   3.282.256,64 

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

      0101 П1 421 Набавка стеоних јуница   0,00   0,00 

          Укупно раздео 04.16: 3.377.193,34 0,90 0,00 3.377.193,34 

04.17. 

12 Примарна 

здраствена 

заштита 1801-0001   760 Здравство не кв.на др.месту 5.400.000,00 1,43   5.400.000,00 

          Укупно раздео 4: 336.334.381,66 89,29 25.435.000,00 361.769.381,66 

          УКУПНИ РАСХОДИ : 376.685.803,63 100,00 25.435.000,00 402.120.803,63 

          УКУПНО ПРОГРАМ 1 21.701.347,34 5,76 0,00 21.701.347,34 

          УКУПНО ПРОГРАМ 2 12.288.623,79 3,26 1.000.000,00 13.288.623,79 

          УКУПНО ПРОГРАМ 3 3.000.000,00 0,80 0,00 3.000.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 4 1.729.000,00 0,46 0,00 1.729.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 5 4.166.471,10 1,11 340.000,00 4.506.471,10 

          УКУПНО ПРОГРАМ 6 8.504.108,05 2,26 0,00 8.504.108,05 

          УКУПНО ПРОГРАМ 7 51.263.778,74 13,61 5.000.000,00 56.263.778,74 

          УКУПНО ПРОГРАМ 8 14.236.894,00 3,78 4.400.000,00 18.636.894,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 9 50.211.490,00 13,33 0,00 50.211.490,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 11 48.347.499,36 12,83 0,00 48.347.499,36 

          УКУПНО ПРОГРАМ 12 5.400.000,00 1,43 0,00 5.400.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 14.927.021,15 3,96 2.320.000,00 17.247.021,15 

          УКУПНО ПРОГРАМ 14 6.756.000,00 1,79 2.000.000,00 8.756.000,00 

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 134.153.570,10 35,61 10.375.000,00 144.528.570,10 

          УКУПНИ ПРОГРАМИ: 376.685.803,63 100,00 25.435.000,00 402.120.803,63 

 

Број: 400- 373/2016-01                                                                                                                                         Шеф буџета и трезора  

Жабари    29.11.2016. год.                                                                                                                             Славица Вукашиновић,с.р. 



На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. 

гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 

78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) и и члана 13. Статута општине Жабари 

("Службени гласник општине Жабари", 7/08, 3/13, 4/14, 7/14 и 10/15), Скупштина општине 

Жабари, на седници одржаној дана 29.11. 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ У 

ОПШТИНИ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2017. 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 Прва зона утврђена за 

најопремљенију зону.  

Члан 3.  

 

Члан 6. 

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

Жабари.  

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Жабари а примењиваће се код утврђивања пореза на имовину за 2017. годину.  

  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-210/2016-03                                                                                                          

У  Жабарима, дана  29.11.2016.                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                   Дејан Адамовић, с.р.                   

 

 

Групе непокретности 

 

 

Прва зона 

 

Друга зона  

 

Трећа зона 

Грађевинско земљиште 

 

500,00 400,00 375,00 

Пољопривредно    

земљиште 

44,00 51,80 28,00 

 Шумско земљиште 

 

70,00 19,37 17,81 

Станови 

 

32.400,00 21.160,00 16.100,00 

Куће за становање 29.700,00 21.160,00 16.100,00 
Пословне згараде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

 

 

36.000,00 

 

 

25.600,00 

 

 

25.600,00 

Гараже и гаражна места 

 

13.500,00 7.200,00 7.200,00 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

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 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;  

- члана 7а став 7. Закона, према коме је јединица локалне самоуправе дужна да акте из ст. 1. до 

4. овог члана и Одлуку о стопама пореза на имовину објави и на својој интернет страни.  

Просечну цену квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама у којима се налазе 

непокретности (као елемент за утврђивање основице пореза на имовину) утврђује јединица 
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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).  

Акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности (било да су утврђене на 

основу података о промету у зонама или у граничним зонама) доноси се и објављује се до 30. 

новембра сваке текуће године(што значи и до 30. новембра 2016. 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 за поједине врсте одговарајућих непокретности у конкретној зони у периоду од 1. јануара 

до 30. септембра текуће године није остварено најмање три промета - просечна цена м2 у тој 

зони утврђује се на основу просека просечних цена остварених у промету у граничним зонама 

(у којима је било најмање три промета тих одговарајућих непокретности). Наиме, прибављају 

се подаци о промету тих врста одговарајућих непокретности из граничних зона у којима је 

остварено најмање три промета тих врста непокретности, па се на основу просечних цена м2 у 

тим зонама утврђује просек просечних цена тих зона (независно од тога да ли те зоне припадају 

јединици локалне самоуправе која утврђује просечне цене или другој) - који чини просечну 

цену м2 у зони у којој није било промета.  

Ако ни у граничним зонама није било најмање три промета, у том случају јединица локалне 

самоуправе не утврђује просечну цену м2 за ту врсту одговарајућих непокретности (чијег 

промета није било) већ, уместо ње, објављује просечне цене одговарајућих непокретности на 

основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој зони. 

ОБРАЂИВАЧ 

Комисија за давање препорука за утврђивање просечне цене квадратног метра непокретности 

на територији општине Жабари по зонама за 2017. год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић, с.р. 
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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 - др. пропис, 125/2014 - др. пропис и 95/2015), члана 11. став 

1. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014 - 

др. закон) и члана 13. став 1. тачка 13. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине 

Жабари", 7/08, 3/13, 4/14, 7/14 и 10/15), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 

29.11. 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

У ОПШТИНИ ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине 

Жабари.  

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе:  

1. за непокретности обвезника који води пословне књиге – 0,40%  

2. за земљиште обвезника који не води пословне књиге – 0,06%  

3. за непокретности обвезника који не води пословне књиге, осим за земљиште, зависе од 

висине пореске основице, и то:  

На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  

(1) до 10.000.000 динара  0,20% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 

динара  

порез из подтачке (1) + 0,40% на износ преко 10.000.000 

динара  

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 

динара  

порез из подтачке (2) + 0,80% на износ преко 25.000.000 

динара  

(4) преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) + 1,80% 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 10/15).  

Обвезницима пореза на имовину којима је пореска обавеза настала пре 1. јануара 2017. године а 

којима порез на имовину за 2016. годину и године које јој претходе који није утврђен, утврдиће 

се применом одлуке којом се уређују стопе пореза на имовину која је била на снази у години за 

коју се порез на имовину утврђује.  

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 2017. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-211/2016-03  

У Жабарима,  дана 29.11.2016.год.        

ПРЕДСЕДНИК 

                Дејан Адамовић,с.р. 
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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 објеката (на пример, различиту стопу за производне објекте, за стамбене 

објекте, за гараже...), 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: мала, велика, средња, микро и сл.) - већ искључиво према 

критеријумима из члана 11. тј:  

- да ли су то непокретности обвезника који води пословне књиге или обвезника који не води 

пословне књиге и  

- да ли је реч о земљишту или другим непокретностима обвезника који не води пословне књиге.  

Одлука о стопама пореза на имовину може се донети као засебна одлука или представљати 

саставни део одлуке којом се уређују друга питања у вези пореза на имовину за чије уређивање 
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је надлежна скупштина јединице локалне самоуправе (на пример, једним актом јединица 

локалне самоуправе може уредити зоне и најопремљенију зону, коефицијенте за непокретности 

у зонама, стопе пореза на имовину...).  

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). 

Последице недоношења Одлуке о висине стопе пореза на имовину: 

• Ако скупштина јединице локалне самоуправе не донесе одлуку о стопама пореза на имовину, 

порез на имовину за 2017. годину утврдиће се применом највиших Законом прописаних стопа, 

које износе:  

- 0,40% за непокретности обвезника који води пословне књиге,  

- 0,30% за земљиште обвезника који не води пословне књиге и  

- по највишим прогресивним стопама за непокретности обвезника који не води пословне књиге 

осим на земљишту нпр. за објекат за који је пореска основица до 10.000.000 динара по стопи од 

0,4%. 

• Ако скупштина јединице локалне самоуправе одлуком (коју донесе и објави до 30. новембра 

2016. године и која важи на дан 15.12.2016. године), утврди стопе пореза на имовину у висини 

од 0% - порез на имовину за 2017. годину се у тој јединици локалне самоуправе неће 

утврђивати.  

• Ако скупштина јединице локалне самоуправе одлуком (коју донесе и објави до 30. новембра 

2016. године и која важи на дан 15.12.2016. године) утврди стопе пореза на имовину испод 

највише висине прописане Законом - порез на имовину за 2017. годину ће се утврдити по тим 

нижим стопама утврђеним одлуком.  

• Ако скупштина јединице локалне самоуправе одлуком (коју донесе и објави до 30. новембра 

2016. године и која важи на дан 15.12.2016. године) утврди стопе пореза на имовину у висини 

која одговара највишој висини стопа прописаних Законом - порез на имовину за 2017. годину 

ће се утврдити по тим стопама (0,40% за непокретности обвезника који води пословне књиге, 

0,30% за земљиште обвезника који не води пословне књиге и по прогресивној стопи за 

непокретности обвезника који не води пословне књиге осим за земљиште);  

• Ако скупштина јединице локалне самоуправе одлуком (коју донесе и објави до 30. новембра 

2016. године и која важи на дан 15.12.2016. године) утврди вишу стопу пореза на имовину од 

максимално дозвољене висине прописане Законом - порез на имовину за 2017. годину ће се 

утврдити по законским стопама (по стопи од 0,40% за непокретности обвезника који води 

пословне књиге, по стопи од 0,30% за земљиште обвезника који не води пословне књиге и по 

прогресивној стопи за непокретности обвезника који не води пословне књиге, осим за 

земљиште). 

 

Обрађивач: Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, 

45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС и 47/13) и 

члана 13. став 1. тачка 13. Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", 

7/08, 3/13, 4/14, 7/14 и 10/15), Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 29.11. 

2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ 

ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Жабари, за коју се умањује вредност 

непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води 

пословне књиге.  

Члан 2. 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, а највише 40%.  

Обвезницима пореза на имовину којима је пореска обавеза настала пре 1. јануара 2017. године а 

којима порез на имовину за 2016. годину и године које јој претходе који није утврђен, утврдиће 

се применом одлуке којом се уређују стопе амортизације која је била на снази у години за коју 

се порез на имовину утврђује.  

Члан 3. 

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

www.zabari.org.rs.  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном глснику општине 

Жабари, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-212/2016-03 

У Жабарима, дана  29.11.2016. године                                                              

 

ПРЕДСЕНИК 

                Дејан Адамовић,с.р. 
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О Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е 

Законски основ за доношење Одлуке о утврђивању стопе амортизације чине:  

- члан 5. став 3. Закона, према коме се вредност непокретности из члана 5. став 1. Закона (која 

чини основицу пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге), 

осим земљишта, може умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом 

пропорционалне методе, а највише до 40%, почев од истека сваке календарске године у односу 

на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу 

одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан 

15. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину и која је 

објављена у складу са овим законом;  

- члан 5. став 4. Закона, који уређује да ако скупштина јединице локалне самоуправе не утврди 

висину стопе амортизације, или је не утврди у складу са овим законом, или је утврди а не 

објави у складу са ставом 3. овог члана, код утврђивања пореза на имовину вредност 

непокретности из става 1. овог члана не умањује се за амортизацију.  

Јединица локалне самоуправе има овлашћење, али не и обавезу, да донесе одлуку о стопи 

амортизације за коју се умањује вредност непокретности која чини основицу пореза на имовину 

пореског обвезника који не води пословне књиге:  

- физичким лицима која остварују приходе од самосталне делатности у складу са законом којим 

се уређује опорезивање дохотка грађана - предузетницима који порез на доходак грађана на 

приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход (независно од врсте 

непокретности на коју се порез плаћа: земљиште, стан у коме станују, стан који издају у закуп, 

пословни простор који користе за обављање делатности...);  

- другим лицима која не воде пословне књиге у складу са прописима Републике Србије (на 

пример, страним физичким лицима);  

- предузетницима који воде пословне књиге - за имовину која није евидентирана у њиховим 

пословним књигама (на пример, за стан у коме станују).  

За доношење одлуке надлежна је скупштина јединице локалне самоуправе.  

Одлуком о стопи амортизације може се (али не мора) уредити стопа амортизације само за 

непокретности обвезника који не води пословне књиге - осим за земљиште (пољопривредно, 

грађевинско, шумско и друго). Међутим, не може се уредити висина стопе амортизације за 

земљиште обвезника који не води пословне књиге, нити за непокретности (укључујући и 

земљиште) обвезника који води пословне књиге.  

Стопа амортизације одлуком се може прописати:  

- до 1% годишње (тј. може бити мања од 1%, може износити 1%, али не може бити виша од 

1%);  

- до 40% укупно (што значи да може бити мања од 40%, може износити 40%, али не може бити 

виша од 40% укупно по основу свих година старости објекта).  

Скупштина јединице локалне самоуправе овлашћена је да утврди не само годишњу стопу 

амортизације, већ и укупну стопу до које се умањује основица пореза на имовину за објекте 

обвезника који не води пословне књиге. 
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Последице недоношења одлуке о стопи амортизације или доношења одлуке која није у складу 

са Законом:  

- нису од утицаја на вредност непокретности која чини основицу пореза на имовину обвезника 

који воде пословне књиге - с обзиром на то да се та вредност не може умањивати за 

амортизацију,  

- нису од утицаја на вредност земљишта обвезника који не воде пословне књиге - с обзиром на 

то да се та вредност не може умањивати за амортизацију.  

Вредност непокретности која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води 

пословне књиге, осим земљишта, не умањује се за амортизацију:  

- ако скупштина јединице локалне самоуправе није донела одлуку о висини стопе амортизације,  

- ако је одлуком утврђена виша годишња или виша укупна стопа амортизације од максимално 

дозвољене стопе прописане Законом (1%, односно укупно 40%);  

- ако одлука о висини стопе амортизације није објављена на начин на који се објављују општи 

акти те јединице локалне самоуправе и на њеној интернет страни;  

- ако одлука није важила на дан 15. децембра текуће године (на пример, ако је донета после тог 

датума...).  

 

Обрађивач 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић, дипл.правник, с.р. 
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На основу чл. 6. ст. 3. и 4, члана 7а ст. 4. и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на 

имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014-др. закон) и члана 13. став 1. тачка 13. 

Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", 7/08, 3/13, 4/14, 7/14 и 10/15), 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 29.11. 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Жабари, за 

потребе утврђивање пореза на имовину.  

Члан 2. 

На територији општине Жабари одређују се 3 (три) зоне, 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.  

Прва зона је најопремљенија зона у општини Жабари, према критеријумима из става 1. овог 

члана и обухвата: К.О. Жабари;  

Друга зона зона обухвата:КО Александровац, КО Влашки До, КО Симићево, КО Ореовица, КО 

Породин и КО Жабарско блато;  

Трећа зона обухвата:КО Четереже , КО Брзоходе, КО Кочетин, КО Миријево, КО Свињарево, 

КО Тићевац, КО Полатна, КО Сибница, КО Витежево .  

Члан 3. 

Обвезницима пореза на имовину којима је пореска обавеза настала пре 1. јануара 2017. године а 

којима порез на имовину за 2016. годину и године које јој претходе који није утврђен, утврдиће 

се применом одлуке којом се уређују зоне која је била на снази у години за коју се порез на 

имовину утврђује.  

Члан 4. 

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

www.zabari.org.rs.  

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Жабари, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-213/2016-03                                                                                                    

У Жабарима, дана 29.11.2016.                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

             Дејан Адамовић, с.р.            

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Законски основ за доношење одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне за које се 

утврђује просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, као елеменат за 

утврђивање основице пореза на имовину (даље: одлука о одређивању зона и најопремљеније 

зоне), произлази из:  
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- члана 6. став 3. Закона, којим је уређено да зоне (за које се утврђује просечна цена квадратног 

метра одговарајућих непокретности, као елеменат за утврђивање основице пореза на имовину), 

представљају 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,  

- 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 4. Закона - према коме је јединица локалне самоуправе дужна да на својој 

територији одреди најмање две зоне у складу са чланом 6. став 3. Закона;  

- члана 7а став 4. Закона - према коме је јединица локалне самоуправе дужна да објави акте 

којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне, као и коефицијенти за непокретности у зонама, 

до 30. новембра текуће године на начин из става 1. тог члана, као и сваку промену тих аката;  

- члана 7а став 7. Закона - према коме је јединица локалне самоуправе дужна да акте из члана 7а 

ст. 1. до 4. Закона и одлуку о стопама пореза на имовину објави и на својој интернет страни;  

- члана 38б став 1. Закона - којим је уређено да 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.  

Доношење одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне у надлежности је јединице 

локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе је дужна да:  

- одлуком одреди најмање две зоне на својој територији, као и 

- да међу одређеним зонама одреди зону која је најопремљенија, према Законом уређеним 

критеријумима за одређивање зона.  

То значи да јединица локалне самоуправе може одредити само две зоне (од којих је једна 

опремљенија тј. најопремљенија) или више од две зоне(при чему максималан број зона није 

одређен Законом).  

Критеријуми за одређивање зона су: 

- комунална опремљеност,  

- опремљеност јавним објектима и  

- саобраћајна повезаност са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са 

радним зонама и другим садржајима у насељу.  

С обзиром на то да су критеријуми за одређивање зона (што значи и најопремљеније зоне) 

прописани Законом, јединица локалне самоуправе нема овлашћење да, поред тих критеријума, 

уводи и друге критеријуме за одређивање зона.  

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне објављује се на начин на који се објављују 

општи акти јединице локалне самоуправе која ју је донела, као и на интернет страни те 

јединице локалне самоуправе. 
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Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне примењиваће се код утврђивања пореза на 

имовину за 2017. годину, ако:  

- је донета и објављена до 30. новембра 2016. године,   

- је важила на дан 15. децембра 2016. године;  

- су њом одређене најмање две зоне и једна најопремљенија зона међу утврђеним зонама;  

- су и зоне и најопремљенија зона одређене применом критеријума: комунална опремљеност, 

опремљеност јавним објектима и саобраћајна повезаност са централним деловима јединице 

локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне примењиваће се код утврђиваАко се 

јединица локалне самоуправе определи да у 2016. години мења и допуњује постојећу одлуку, 

или да донесе нову одлуку која ће, почев од пореза на имовину за 2017. годину, заменити 

постојећу одлуку, препоручујемо да у тој одлуци нагласи да ће се порез на имовину који није 

утврђен за 2014, 2015. и 2016. годину, утврдити применом одлука које су тада биле на снази, а с 

обзиром на то да новодонета одлука нема и не може имати повратно дејство. ња пореза на 

имовину за 2017. годину, ако:  

- је донета и објављена до 30. новембра 2016. године,   

- је важила на дан 15. децембра 2016. године;  

- су њом одређене најмање две зоне и једна најопремљенија зона међу утврђеним зонама;  

- су и зоне и најопремљенија зона одређене применом критеријума: комунална опремљеност, 

опремљеност јавним објектима и саобраћајна повезаност са централним деловима јединице 

локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Последице недоношења, односно необјављивања одлуке о зонама и најопремљенијој зони:  

Ако јединица локалне самоуправе не донесе и не објави одлуку којом одређује зоне 

(укључујући и најопремљенију зону) на својој територији (уз услов да та одлука важи на дан 

15. децембра текуће године) - основица пореза на имовину у пореској години биће:  

- за непокретности обвезника који не воде 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 основици пореза на имовину за текућу годину те, односно друге одговарајуће 

непокретности обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину; 

- 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. 

ОБРАЂИВАЧ 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић,с.р. 
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На основу члана 20.став 1. тачка 4  и  тачка 11 Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09 72/09 ,43/11 и 14/16), Уредбе о критеријумима за 

утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде 

("Службени гласник РС", број 111/09), члана 39. став 2. Закона о прекршајима ("Службени 

гласник РС", број 65/13), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, број 401-00-03780/2016-09 од 14.10.2016. године, и члана 13. став 1. тачка 13. Статута 

општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", 7/08, 3/13, 4/14, 7/14 и 10/15), 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана  29.11.  2016. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређивање животне средине на територији 

општине Жабари (у даљем тексту: накнада) и утврђују обвезници, висина, рокови, начин 

плаћања накнаде и олакшице за одређене категорије обвезника, начин коришћења средстава од 

накнаде, ради стварања материјалних услова за остваривање права и дужности општине 

Жабари у области заштите и унапређивања животне средине.  

Члан 2 

Накнадом у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају 

на име заштите и унапређивања животне средине.  

 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

Члан 3 

Критеријум за утврђивање накнаде је:  

- површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за 

становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за 

обављање редовне делатности (у даљем тексту: непокретност).  

III ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 4 

Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине на непокретности, односно закупци, ако 

се непокретност користи по основу закупа, и то:  

- власници, односно закупци стамбеног простора;  

- привредни субјекти као власници, односно закупци пословног простора и  

- привредни субјекти као власници, односно закупци земљишта за обављање редовне 

делатности.  

IV ВИСИНА НАКНАДЕ 

Члан 5 

Висина накнаде која се плаћа по основу коришћења непокретности утврђује се месечно, према 

површини непокретности и износи:  

1) 0,30 динара по м2 за коришћење стамбених зграда и станова за становање;  

2) 1,00 динар по м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање 

пословне делатности привредних субјеката;  

3) 0,50 динар по м2 за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних 

субјеката.  

Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана односно 

породичне стамбене зграде, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.  
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Под пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина простора који 

служи за обављање пословне делатности, која представља основ за утврђивање пореза на 

имовину.  

Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове Одлуке сматра се 

површина неизграђеног земљишта, односно земљишта на коме постоји привремена грађевина, 

а које правна лица и предузетници користе за обављање редовне делатности, која представља 

основ за утврђивање пореза на имовину.  

Ако се за обављање редовне делатности не користи целокупно земљиште које представља 

основ за утврђивање пореза на имовину, накнада се плаћа према стварној површини земљишта 

које се користи за обављање редовне делатности.  

Земљиште из претходног става не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско 

земљиште. 

V УТВРЂИВАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 6 

Висину накнаде за обвезнике који користе непокретности из претходног члана ове одлуке, 

утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних 

прихода, на основу пријаве за утврђивање накнаде, пријаве за утврђивање пореза на имовину и 

других података којима располаже, у складу са законом и прописима донетим на основу закона.  

Обвезник накнаде дужан је да надлежном Одељењу за буџет и финасније – Одсеку за 

утврђивање и наплату локалних прихода, поднесе пријаву из става 1. овог члана најкасније до 

31. јануара текуће године, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења 

непокретности.  

Обвезник накнаде дужан је да сваку промену која има утицаја на утврђивање накнаде пријави 

надлежном Одељењу за буџет и финансије – Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода  

у року од 15 дана од дана настале промене.  

Уколико обвезник не поднесе пријаву за утврђивање накнаде за заштиту животне средине, иста 

ће се утврдити на основу података којима располаже Одељење за буџет и финансије – Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода или путем инспекцијске контроле, у складу са 

законом. 

Образац пријаве за утврђивање накнаде за коришћење непокретности саставни је део ове 

одлуке.  

Члан 7 

Надлежно Одељење за буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода  

решењем утврђује годишњи износ накнаде за обвезнике који користе непокретности из члана 5. 

ове одлуке.  

Годишња накнада из става 1. овог члана, плаћа се у једнаким тромесечним ратама, у року од 45 

дана од почетка тромесечја.  

До доспеле обавезе плаћања накнаде по решењу о утврђивању накнаде за текућу годину из 

става 1. овог члана, накнада се плаћа аконтационо, у висини утврђене обавезе за последње 

тромесечје године, које претходи години, за коју се утврђује и плаћа накнада.  

Разлику између износа накнаде утврђеног решењем из става 1. овог члана и аконтационо 

уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан да плати у року од 15. дана од дана достављања 

првостепеног решења о утврђивању обавезе плаћања накнаде.  

Члан 8 

Утврђена накнада из члана 6. ове одлуке, уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних 

прихода у складу са правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.  

Накнада се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода број 840-714562843-56 - Посебна накнада 

за заштиту и унапређење животне средине . 

Члан 9 

У погледу начина утврђивања, начина и рокова плаћања, поступка по правним лековима, 

обрачуна камате за доцњу у плаћању, повраћаја, застарелости, наплате, принудне наплате и 

осталог што није посебно прописано овом одлуком, Одељење за буџет и финансије – Одсек за 
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утврђивање и наплату локалних прихода примењује одредбе закона којима се уређује порески 

поступак и пореска администрација.  

VI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 

Члан 10 

Ослобађају се плаћања накнаде:  

- установе чији је оснивач Република Србија, а чији се трошкови финансирају из буџета 

општине Жабари,  

- органи, организације и установе према којима општина врши права оснивача,  

- правна лица чије се пословање у потпуности или више од 50% финансира из средстава буџета 

општине,  

- спортске организације и друге непрофитне организације и удружења грађана,  

- корисници социјалне помоћи,  

- лица која обављају делатност старих заната и  

- старачка домаћинства  

Под старачким домаћинством у смислу става 1. подразумева се домаћинство које живи у 

непокретности (кућа или стан) површине до 60 м2, која није на градском грађевинском 

земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју, не даје се у закуп, и у којима 

станују само лица старија од 65 година.  

Домаћинством се сматра заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода 

чланова те заједнице. 

Утврђивање испуњености услова за остваривање ослобађање врши Одељење за буџет и 

финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

 

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 11 

Средства обезбеђена у складу са одредбама ове одлуке, приход су буџета општине Жабари и 

усмеравају се у целости у Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Жабари, у 

складу са законом.  

 Средства остварена од накнаде користе се, преко буџетског фонда, наменски за заштиту и 

унапређење животне средине према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског 

фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким 

документима који се доносе на основу овог закона и посебних закона. 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за текућу годину, доноси Општинско веће 

општине Жабари, на предлог органа управе надлежног за заштиту животне средине, по 

претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за заштиту животне средине, у 

складу са законом.  

Члан 12 

Подстицајне, превентивне и санационе пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) 

и програме заштите и развоја заштићених природних добара, као и надзор над извршењем 

уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката врши Одељење за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности. 

 

Члан 14 

Општинско веће општине Жабари, по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о 

реализацији програма и пројеката и утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне 

средине 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до 250.000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице ако:  

1) не поднесе или не поднесе у прописаном року пријаву за утврђивање накнаде (члан 6. став 

2);  
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2) не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу промену (члан 6. став 3);  

3) не изврши плаћање накнаде (члан 7). За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко 

лице и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 

динара.  

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 100.000,00 динара, казниће се предузетник за 

прекршај из става 1. овог члана.  

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 

Сви поступци који су започети пре дана ступања на снагу ове одлуке имају се окончати по 

одредбама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Жабари 

("Службеном гласник општине Жабари", број 8/2012).  

Члан 17 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари ", а примењиваће се за утврђивање и обрачун накнаде за 2017. године и надаље.  

Члан 18 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање 

животне средине општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", број 8/2012).  

 

  Број: 020-214/2016-03 

Датум: 29.11.2016.год. 

 Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                                 Дејан Адамовић,с.р.                         
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Образац ПП ЕКО 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                               

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

Општинска управа 

Одељење за буџет и финансије 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 

ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 201__. ГОДИНУ 

 

1 . ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ:  

- Фирма - пословно име 
__________________________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број (ПИБ) 
__________________________________________________________________________ 

- Име и презиме власника (оснивача) 
__________________________________________________________________________ 

- Матични број (правног лица, односно предузетника) 
__________________________________________________________________ 

- Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
_________________________________________________________________________ 

- Особа за контакт, адреса, телефон, Е-маил 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА 
(НАВЕСТИ АДРЕСУ И ПОВРШИНУ СВАКОГ ОБЈЕКТА / ЗЕМЉИШТА) - УКОЛИКО 
ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ДЕЛУ. 

АДРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ  ПОВРШИНА 

      ПОСЛОВНИ ПРОСТОР  ЗЕМЉИШТЕ 

2.1           

2.2           

2.3           

2.4           

2.5           

2.6           

2.7           

2.8           
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НАПОМЕНА: На основу члана 6. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине општине Жабари обвезници посебне накнаде су дужни да сваку 
насталу промену пријаве надлежном одељењу у року од 15 дана од дана настанка 
промене. 

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ (ОСНОВ КОРИШЋЕЊА): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Попуњава подносилац пријаве  

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави 
потпуни и тачни:  

______________  ________________  M.P.  ____________________________________  

(место)  (датум)     (потпис одговорног лица-подносиоца пријаве 
 

Попуњава надлежни орган:  

Потврда о пријему пријаве  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Основ за прописивање накнаде 

Основ за прописивање накнаде:  

- коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, 

односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне 

делатности,  

- обављање одређених активности које утичу на животну средину, а које одређује Влада 

Републике Србије,  

- транспорт нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и 

других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији јединице локалне 

самоуправе са статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.  

  

Обвезници плаћања накнаде 

Обвезници плаћања накнаде:  

- имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретности користе по 

основу права закупа, а висина накнаде се одређује према површини непокретности и плаћа се 

месечно до износа који не може бити већи од износа прописаног у складу са овим законом.  

- правна лица и предузетници, који обављају одређене активности.  

- власници теретних возила, односно правна и физичка лица која обављају транспорт нафте и 

нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних 

материја из индустрије или за индустрију на територији јединице локалне самоуправе са 

статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.  

- Влада ближе прописује критеријуме за утврђивање накнаде као и највиши износ те накнаде.  

  

Обавезе јединице локалне самоуправе 

Јединица локалне самоуправе одлуком утврђује:  

- висину,  

- рокове,  
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- обвезнике,  

- начин плаћања накнаде и  

- олакшице за одређене категорије обвезника плаћања, а у складу са утврђеним критеријумима.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да прибави мишљење надлежног 

министарства на предлог одлуке о утврђивању накнаде.  

Средства остварена од накнаде користе се, преко буџетског фонда, наменски за заштиту и 

унапређење животне средине према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског 

фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким 

документима који се доносе на основу овог закона и посебних закона.  

Критеријуми за утврђивање накнаде 

Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 

и највишег износа накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 - даље: Уредба) се ближе прописују 

критеријуми за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, као и 

највиши износ те накнаде.  

Критеријуми за утврђивање накнаде: 

- површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за 

становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за 

обављање редовне делатности привредних субјеката;  

- остварени приход од обављања одређених активности које утичу на животну средину (у 

даљем тексту: активности). Остварени приход, у смислу ове уредбе, је износ који правно лице, 

односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и 

иностранству. Уколико правно лице, односно предузетник обавља активности на територији 

више јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се активности обављају;  

- носивост транспортног средства преко 5 тона и количина терета приликом транспорта нафте и 

нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних 

материја из индустрије или за индустрију на територији јединице локалне самоуправе са 

статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.  

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај 

обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.  

Највиши износ накнаде 

По основу коришћења непокретности:  

1) 1 динар/м2 за коришћење стамбених зграда и станова, намењених и подобних за становање,  

2) 3 динара/м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне 

делатности привредних субјеката,  

3) 0,50 динара/м2 за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних 

субјеката;  

По основу обављања одређених активности које утичу на животну средину 0,4% оствареног 

прихода на годишњем нивоу.  

По основу транспорта 100 динара по тони терета.  

 

 

ОБРАЂИВАЧ 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

Шеф Одсека 

Жељко Новаковић,с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Небојша Миловановић,с.р. 
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             На основу чл. 20.  и 32 . Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник РС“, бр. 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) , чл. 13. Статута Општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), Скупштина општине Жабари 

на седници  одржаној дана 29.11. 2016. године, донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма развоја спорта у  општини Жабари,  

за период 2016 – 2020. година 
 

Члан 1. 

 

            Усваја се Програм развоја спорта у општини Жабари, за период 2016 – 2020. година. 

 

Члан 2. 

 

            Средства за инплементацију Програма развоја спорта биће предвиђена из буџета 

општине Жабари, а делом из средстава обезбеђених од донатора , а што ће се регулисати 

акционим планом. 

 

Члан 3. 

 

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

              

 

 

Број: 020-215/2016-03                                                                                                 

Датум: 29.11.2016.год. 

у Жабарима                                                                               

              

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                             Председник СО Жабари 

                                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 72. до 77. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 

129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 13.став 1. тачка 6. и члана 40. до 44. Статута општине 

Жабари (“Службени гласник општине Жабари “, број 7/08, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), на 

предлог Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари не седници одржаној  

дана 29.11.2016. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
I  OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређује се образовање, спајање,  укидање,  послови, организација и начин 

финансирања месних заједница, као облика месне самоуправе, као и друга питања рада месних 

заједница. 

 
Члан 2. 

 

 Месна заједница је облик месне самоуправе, у којој локално становништво задовољава 

своје потребе и интересе. 

 На територији општине Жабари образују се месне заједнице, и то: 

 

     Месна  заједница                   Насељено место                     Кат. општина 

 

1. Александровац                        Александровац                       Александровац 

2. Брзоходе                                  Брзоходе                                  Брзоходе 

3. Витежево                                 Витежево                                 Витежево 

4. Влашки До                               Влашки До                              Влашки До 

5.Жабари                                      Жабари                                    Жабари 

6.Кочетин                                    Кочетин                                   Кочетин 

7.Миријево                                  Миријево                                 Миријево 

8.Ореовица                                  Ореовица                                 Ореовица 

9.Полатна                                    Полатна                                    Полатна 

10. Породин                                Породин                                   Породин 

11.Сибница                                Сибница                                    Сибница 

12.Симићево                              Симићево                                  Симићево 

13.Свињарево                            Свињарево                                Свињарево 

14.Тићевац                                 Тићевац                                     Тићевац 

15. Точка                                    Влашки До                               Влашки До 

16. Четереже                             Четереже                                   Четереже 

17.Горња Ливадица                  Породин                                    Породин  
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Члан 3. 

 

 Месна заједница има својство правног лица у погледу   права и обавеза утврђених 

законом,  статутом и овом  одлуком. 

 Месна заједница има свој Статут који доноси савет месне заједнице, у складу са 

законом, статутом општине и овом одлуком. 

 

Члан 4. 

 

 Рад органа месне заједнице је јаван. 

 Начин oбезбеђења јавности рада органа месне заједнице утврђује се Статутом месне 

заједнице. 

 Органи месне заједнице су дужни да о свом раду обавештавају грађане месне заједнице 

редовно и благовремено, као и Скупштину општине, на њен захтев, а најмање једном годишње. 

 

Члан 5. 

 

 Месна заједница може се повезивати и остваривати сарадњу са предузећима, 

организацијама  и другим месним заједницама. 

 Месна заједница мора остваривати сарадњу и са државним органима, пружати им 

потребну помоћ и податке које буду тражили. 

  

II  УСЛОВИ И НАЧИН ОБРАЗОВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 6. 

 

Ради задовољења општих, заједничких и свакодневних потреба грађане, на одређеном  

подручју, које представља територијалну и функционалну целину и на којем постоји међусобна 

повезаност грађана у свакодневном животу и могућност непосредног договарања и одлучивања 

о остваривању заједничких интереса у задовољавању својих потреба, може се образовати нова 

месна заједница. 

 

Члан 7. 

 

 Предлог за образовање нове месне заједнице могу поднети: 

- већина грађана са подручја месне заједнице;  

- Општинско веће; 

- најмање трећина одборника Скупштине општине. 

У случају да Предлог подноси Општинско веће или најмање трећина одборника,  

предлагач мора прибавити мишљење грађана са подручја на које се предлог односи. 

 

                                                   Члан 8. 

 

Предлог за образовање месне заједнице мора садржати: 

- својеручно потписан списак грађана који предлажу образовање месне 

заједнице; 

- подручје ( опис и границе) месне заједнице и број становника подручја; 

- опис делатности месне заједнице; 

- начин финансирања месне заједнице; 

- број чланова Савета месне заједнице; 

- друга питања од интереса за живот и рад месне заједнице. 
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   Члан 9. 

 

 Предлог из претходног члана ове одлуке подноси се Скупштини општине која оцењује 

да ли постоје услови да грађани могу: 

- најнепосредније изражавати, усклађивати, и задовољавати заједничке 

интересе и потребе; 

- обезбеђивати материјалну основу за задовољавање заједничких  интереса  и 

потреба; 

- развијати сарадњу у решавању питања од заједничког интереса са 

предузећима и установама, органима и организацијама на територији месне 

заједнице, другим месним заједницама. 

 

    Члан 10. 

 

 Акт о оснивању на основу предлога из члана 8. и 9. ове одлуке доноси Скупштина 

општине и обавештава подносиоце предлога. 

 Ако Скупштина одлучи да не постоје услови за образовање месне заједнице, донеће о 

томе одговарајућу Одлуку и обавестити подносиоце предлога. 

  

Члан 11. 

 

 Одлука о образовању месне заједнице садржи нарочито : 

 -     назив насељеног места, односно дела насељеног места за које се образује 

месна заједница, тачан опис подручја за које се образује; 

- назив месне заједнице; 

- број чланова Савета месне заједнице. 

 

 

III  УСЛОВИ И НАЧИН СПАЈАЊА И  УКИДАЊА  МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

                                            
Члан 12. 

 

                За поступак спајања месних заједница примењују се одредбе ове одлуке за образовање 

месних заједница, с тим да право предлагања имају Савети месних заједница чије се спајање 

предлаже, уз обавезу да се  предлог претходно размотри и о њему изјасни већина грађана месних 

заједница. 

      

           Члан 13. 

 

   Предлог за укидање месне заједнице могу поднети: 

- већина од укупног броја бирача за подручје месне заједнице чије се укидање 

предлаже; 

- Општинско веће; 

- најмање трећина одборника Скупштине општине. 

 

    Члан 14. 

 

  Предлог за укидање треба да садржи образложење у смислу да је разлог укидања 

престанак потребе или услова за постојање месне заједнице, имајући у виду услове из члана 9. 

ове одлуке. 

  За поступак укидања сходно се примењују одредбе Одлуке за образовање месне 

заједнице. 
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Члан 15. 

 

  Правне последице укидања се регулишу у складу са законом и посебном одлуком којом 

се месна заједница укида. 

 

IV  ДЕЛАТНОСТ,  ПОСЛОВИ  И  ОРГАНИЗАЦИЈА   МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА                                      

  
Члан 16. 

 

  У месној заједници грађани одлучују о задовољавању општих,  заједничких и 

свакодневних  потреба. 

  Месна заједница, у складу са Статутом општине и одлуком о оснивању, разматра питања 

која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на: 

- бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама, 

- заштиту и унапређење животне средине, 

- уређење и одржавање насеља и зелених површина, 

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,

   

- изградња, одржавање и коришћење некатегорисаних путева и улица; 

- снабдевање и заштиту потрошача, 

- распоред пословног простора и утврђивање радног времена, 

- одржавање културних и спортских манифестација,   

- задовољавање потреба грађана у различитим областима занатства, 

угоститељства  и тд. 

- организовање противпожарне заштите, 

- и друга питања од значаја за грађане са свог подручја. 

 

               Члан 17. 

 

  Месна заједница обавља и послове који јој се одлуком Скупштине општине повере у 

стамбено-комуналној области (бригу о стању локалних путева,  улица, зеленила, комунална 

хигијена и сл.), одређени послови у спровођењу избора, пописа становништва, организовања 

општинског референдума, заштите од елементарних и других већих непогода,  и други 

поверени послови. Приликом одлучивања о поверавању послова Скупштина општина  

обезбеђује одговарајућу финансијску накнаду за њихово вршење. 

 

     

                      Члан 18. 

   

О питањима из надлежности месне заједнице грађани одлучују путем грађанске 

иницијативе, зборова грађана и референдума а у складу са Законом, овом одлуком и Статутом 

месне заједнице. 

Грађани могу Савету месне заједнице да дају иницијативе, предлоге и мишљења за 

расправљање и одлучивање о појединим питањима. 

 

Члан 19. 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу скупштини јединице локалне 

самоуправе доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности јединице 

локалне самоуправе, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са 

законом и статутом. 
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О предлогу из става 1. овог члана, скупштина је дужна да одржи расправу и да достави 

образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога. 

Статутом јединице локалне самоуправе утврђује се број потписа грађана потребан за 

пуноважно покретање грађанске иницијативе, који не може да буде мањи од 5% бирача. 

                                                  Члан 20. 

Збор грађана се сазива за део територије јединице локалне самоуправе утврђен статутом. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа јединице 

локалне самоуправе. 

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их 

скупштини или појединим органима и службама јединице локалне самоуправе. 

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да у року од 60 дана од 

одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно 

донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане. 

Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује 

се статутом и одлуком скупштине општине. 

Члан 21. 

Скупштина јединице локалне самоуправе може на сопствену иницијативу да распише 

референдум о питањима из своје надлежности. 

Референдум о питању из своје надлежности скупштина јединице локалне самоуправе 

дужна је да распише на предлог који поднесе најмање 10% бирача од укупног бирачког тела у 

јединици локалне самоуправе, на начин утврђен законом и статутом. 

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је 

гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а скупштина јединице локалне самоуправе је 

не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном 

периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

Члан 22. 

Референдумом се одлучује о: 

- оснивању, спајању или укидању месне заједнице; 

- издвајању дела или целог насеља месне заједнице из месне заједнице и 

припајање другој месној заједници; 

- завођење самодоприноса  и као и одређеним пословима од заједничког 

интереса за грађане месне заједнице. 

 

Члан 23. 

 

У месној заједници образује се савет месне заједнице, као представничко тело грађана. 

Савет месне заједнице броји од 7 до 25 чланова, и њихов мандат траје 4 године. 

Одборници Скупштине општине са територија месних заједница учествују у раду 

Савета без права гласа. 
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Број чланова Савета месне заједнице одређује се Статутом месне заједнице. 

 

Члан 24. 

 

Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине, у 

складу са актима месне заједнице.    

Члан 25. 

 

Поступак избора за чланове савета месне заједнице утврђује  се Статутом месне 

заједнице у складу са статутом општине  и актом о оснивању. 

 

Члан 26. 

Савет месне заједнице је представничко тело месне заједнице, које обавља следеће 

послове и задатке: 

1. доноси статут месне заједнице; 

2. доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице; 

3. доноси програм рада и полугодишњи и годишњи извештај о раду; 

4. доноси пословник о раду; 

5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса; 

6. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса; 

7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

9. стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији општине, за делове 

општине, месну заједницу, или делове месне заједнице; 

10. сазива збор грађана и именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава 

одлуке и спроводи закључке зборова грађана; 

11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

12. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких 

потреба грађана у складу са законом и овом одуком  и 

13. врши и друге послове утврђене законом. 

                     Члан 27. 

 

 Савет има свог председника кога бира из својих редова. 

 Савет бира председника на првој седници већином гласова од укупног броја чланова. 

Председник савета решава о правима, обавезама и одговорностима радника запослених 

у месној заједници. 

Председник Савета представља и заступа месну заједницу. 
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Сва права из радног односа председник савета и запослени у месној заједници остварују 

у месној заједници сходно закону и Статуту месне заједнице. 

 

V СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 28. 

 

Средства потребна за извршавање послова месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос; 

- донација; 

- прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари 

својом активношћу; 

- поклони и друга средства. 

Месна заједница  доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган 

општине, у складу са статутом Општине. 

 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    

 

Члан 29. 

 

 Mесне заједнице наставиће са радом и ускладиће своје Статуте  у склaду са овом 

Одлуком.  

                                                      Члан 30. 

         

 Тумачење одредаба ове одлуке вршиће Скупштина општине. 

 

Члан 31. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама 

број: 020-136 од 15.12.2008. године (“ Службени гласник општине Жабари“, бр.11/2008). 

Члан 32. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “ Службеном гласнику 

општине Жабари”. 

 

 

 

Број: 020-216/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари 

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                         Председник СО Жабари                                                                                                   

Дејан Адамовић,с.р. 

 

 
На снову члана 46. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/2007 и 

83/2014- др. закон) и  члана 13. став 1. тачка 6. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015) и предлога Општинског већа општине Жабари, 
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       Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године, донела је  

 

 

ПРАВИЛНИК  

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

 У ОПШТИНИ ЖАБАРИ 

 

Члан 1.  

Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за репрезентацију за кориснике 

буџета општине Жабари (у даљем тексту: корисници буџета).  

Члан 2.  

Средства за репрезентацију планирају се годишње, буџетом и финансијским планом корисника буџета.  

Члан 3.  

У оквиру укупног износа средстава, месечно се прате и планирају износи по корисницима права на 

репрезентацију, у складу са овим Правилником, према утврђеним наменама коришћења средстава за 

репрезентацију.  

Планирањем и праћењем трошкова репрезентације обезбеђује се рационално и домаћинско понашање у 

трошењу средстава за ове намене.  

Члан 4.  

Контролу утрошка средстава за репрезентацију врши Општинско веће општине Жабари приликом 

разматрања периодичних извештаја о остваривању финансијског плана и годишњег финансијског 

извештаја о остваривању усвојених финансијских планова корисника буџета.  

Члан 5.  

Средства за репрезентацију користе се, по правилу, за намене у земљи, а изузетно и у иностранству.  

Средства за репрезентацију могу да се користе у иностранству под условом да је њихово коришћење 

одобрено решењем о одобравању службеног пута у иностранство.  

Члан 6.  

Средства за репрезентацију могу да се користе за следеће намене:  

- за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла,  

- набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника буџета,  

- коришћење услуга кафе кухиња/бифеа,  

- за трошкове на службеним путовањима и  

- остале намене које имају карактер репрезентације.  
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Средства репрезентације користе се на начин и под условима утврђеним овим Правилником, у складу са 

актима, упутствима и процедурама којима се уређују питања рачуноводства, контроле и плаћања улазне 

документације буџетских корисника.  

Члан 7.  

Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту: корисник репрезентације), имају: 

а)Директни корисници буџета општине:  

1. председник Општине, 

2. заменик председника Општине, 

3. председник Скупштине општине, 

4. начелник Општинске управе, 

5. општински правобранилац, 

6. друга лица ( функционери општине Жабари и запослени у општини Жабари) која у писаној форми 

овласти Председник Општине, Председник скупштине општине и Начелник општинске управе)  

б) Директори индиректних корисника буџета општине Жабари као и осталих корисника чији је оснивач 

општина. 

Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.  

Члан 8. 

Потреба за коришћењем средстава за угоститељске услуге пријављује се благовремено, 

подношењем писменог захтева за одобрењем коришћења средстава за угоститељске услуге (у 

даљем тексту: захтев). 

Захтев садржи: 

- разлог коришћења (повод) и број лица за која је потребно обезбедити угоститељску услугу, 

- датум за који се тражи одобрење за коришћење средстава за угоститељске услуге, 

- процењени износ потребан за реализацију угоститељске услуге и 

- име и презиме и потпис корисника средстава који има потребу за коришћењем средстава за 

угоститељске услуге. 

Члан 9.  

На основу достављеног захтева Председник општине Жабари, Председник скупштине општине,  

односно Начелник општинске управе, у складу са чланом 7. став 1. тачка 6. овог правилника, 

цени оправданост потребе за коришћењем средстава за угоститељске услуге и потписује 

одобрење. 

Одобрењем из става 1. овог члана одобрава се и износ који се може утрошити за коришћење 

угоститељске услуге. 
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Члан 10. 

Корисник средстава је дужан да на рачуну који се односи на угоститељску услугу својим 

потписом потврди извршење услуге и да уз рачун прикључи одобрење којим је одобрено 

коришћење средстава за угоститељске услуге и писани извештај о извршеној угоститељској 

услузи. 

Када је корисник средстава Председник општине, Председник Скупштине, Општински 

правобранилац, Начелник општинске управе општине Жабари и Директори индиректних 

корисника буџета општине Жабари као и осталих корисника чији је оснивач општина, уз рачун 

који је потписом потврђен у складу са ставом 1. овог члана, прикључује се писани извештај о 

искоришћеној угоститељској услузи. 

Члан 11.  

Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру, 

односно коктел послужење (кетеринг) који се организује за:  

- чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у складу са 

одлукама, решењима и налозима Председника општине, односно директора буџетског корисника.  

- учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање буџетских корисника,  

- званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих или других празника и других важних 

догађаја, као што су конференције и други међународни састанци, потписивање значајнијих уговора, 

доношење одлука од стратешког значаја, и сл.  

Члан 12.  

Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона, могу да се користе за набавку:  

- новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника буџета,  

- поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за општину Жабари и буџетског 

корисника и  

- осталих пригодних поклона поводом значајних датума за општину Жабари и буџетског корисника.  

Набавку пригодних поклона, по правилу, организују Председник општине, Председник Скупштине  и  

Начелник општинске управе општине Жабари, у погледу врсте, намене и броја поклона, као и 

планираног рока уручивања поклона.  

Члан 13.  

Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе кухиње/бифеа, односе се на коришћење кафе, 

чајева и других напитака из кафе кухиње/бифеа за састанке који се организују у просторијама корисника 

буџета.  

Набавку и коришћење услуга кафе кухиње одређује Председник општине Жабари. 

 

Члан 14.  
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Уколико корисник средстава прекорачи износ који је одобрен одобрењем из члана 10. став 2. 

овог правилника, дужан је платити разлику између оствареног и одобреног износа, најкасније 

приликом наредне исплате плата, односно накнаде, после утврђивања ове обавезе. 

Корисник средстава може у року од три дана од дана пријема рачуна поднети захтев 

Председнику општине Жабари, Председнику скупштине општине, односно Начелнику 

општинске управе, за признавање дела трошкова изнад одобреног износа, са образложењем 

разлога прекорачења. 

Председник општине Жабари, Председник скупштине општине, односно Начелник општинске 

управе, може по захтеву из става 2. овог члана писмено одобрити утрошена средства за 

угоститељске услуге у пуном износу насталих трошкова. 

Члан 15.  

Служба за финансије корисника буџета води евиденцију искоришћених износа репрезентације на 

основу примљених докумената.  

Члан 16.  

Захтев за одобрење коришћења средстава за угоститељске услуге, као и Извештај о коришћењу 

средстава репрезентације воде се на посебним обрасцима који су у прилогу овог правилника и чине 

његов саставни део. 

Члан 17.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари".  

Број: 020-217/2016-03   

Датум:29.11.2016. године 

Жабари 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                                 Дејан Адамовић,с.р. 
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Захтев  

за одобрењем коришћења средстава за угоститељске услуге и одобрење за коришћење 

средстава за угоститељске услуге 

 

                                                                                                                                                                          Образац  бр. 1 

___________________________________________________ 
                      (функционер/руководилац органа коме се подноси захтев) 

ЗАХТЕВ 
за одобрењем коришћења средстава за угоститељске услуге 

Молим да се одобри коришћење средстава за угоститељске услуге према следећем: 

1) Разлог коришћења (повод):_____________________________________________________________________________ 

2) Број лица за која је потребно обезбедити угоститељску услугу ________________________________________________ 

3) Датум за који се тражи одобрење за коришћење: ___________________________________________________________ 

4) Процењени износ потребан за реализацију угоститељске услуге: _____________________________________________  

   Подносилац захтева - корисник средстава: 

   _______________________________ 

   (име и презиме) 

   ________________________________ 

   (потпис) 

Дана _________________ године 

  

Република Србија 
Општина Жабари 
________________________ 
(назив органа) 
Број: _______________ 
Дана: ______________ 
Жабари 

ОДОБРЕЊЕ 
за коришћење средстава за угоститељске услуге 

Одобрава се 
________________________________________________________________________________________________________ 

да дана ________________________ године за потребе ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

користи угоститељске услуге за укупно _________ лица у износу до ___________________ динара. 

    

_____________________________ 

   (функционер/руководилац који 
одобрава коришћење) 

   _______________________________ 

   (потпис) 
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Образац  бр. 2 

 
                                                  ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

1) Врста репрезентације:      ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Вредност услуга/добара:              __________________________________________________  

 

3) Разлози настајања трошкова: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   Лице овлашћено за коришћење репрезентације 

   _______________________________ 

   (име и презиме) 

   ________________________________ 

   (потпис) 

Дана _________________ године 
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На основу члaна 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013 , 4/2014, 7/2014 и 10/2015) и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године донела је 

следећи 

 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о пословању  Јавног комуналног предузећа 

 Комуналац Жабари  за период од 01.01.-30.06.2016. године 

 

 

      I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари за период од 01.01.-30.06.2016.године  који је усвојио   Надзорни одбор ЈКП 

Комуналац Жабари на седници одржаној дана 28.09.2016.године. 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-218/2016-03                        

 Датум: 29.11.2016.год.  

Жабари 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члaна 13. став 2. тачка 1. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013 , 4/2014, 7/2014 и 10/2015) и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године донела је 

следећи 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Ребаланс 1-Програма пословања  

 Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари  за 2016.годину 

 

 

      I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Ребаланс 1- Програма пословања   Јавног комуналног 

предузећа Комуналац Жабари за 2016.године  који је усвојио   Надзорни одбор ЈКП Комуналац 

Жабари на седници одржаној дана 28.09.2016.године. 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-219/2016-03                        

 Датум: 29.11.2016.год.  

Жабари 

 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                       Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 20.  Закона о јавним службама („Службенио гласник РС“ број 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/85-испр.др.закона,  83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), 

члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-

др.закон), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), 

 Скупштина општине Жабари на седници дана 29.11.2016. године донела је следеће  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана  Управног одбора 

 Центра за социјални рад општине Жабари 

 

 

      I 

 

 Разрешава се члан Управног одбора Центра за социјални рад општине Жабари Марко 

Павловић из Сибнице, представник оснивача Центра за социјални рад општине Жабари, на 

лични захтев. 

 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-220/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари 

                                                                                          Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 20.  Закона о јавним службама („Службенио гласник РС“ број 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/85-испр.др.закона,  83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), 

члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-

др.закон), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), и предлога  Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници дана 29.11.2016. године донела је следеће  

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана  Управног одбора 

 Центра за социјални рад општине Жабари 

 

 

      I 

 

 Никодијевић Милош из Жабара именује се за члана Управног одбора Центра за 

социјални рад општине Жабари на мандатни период од четири године, представник оснивача 

Центра за социјални рад општине Жабари. 

  

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-221/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари 

                                                                                             Дејан Адамовић,с.р. 
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 На основу члана 126. Закона о социјалној заштити  („Службени гласник РС“, број 

24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014- др.закон),  члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), предлога 

Управног одбора Центра за социјални рад општине Жабари, број 112-87/2016 од 17.11.2016. 

године и предлога Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној  дана 29.11.2016. године донела је 

следеће 

         Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу са  дужности директора Центра за социјални рад  општине Жабари  

      I 

 Слађана Мрвовић, дипл. правник   разрешава се  дужности директора Центра за 

социјални рад општине Жабари због  постављења на место секретра СО Смедеревска Паланка 

дана 27. маја 2016. године. 

                                       Образложење 

Полазећи од одредаба члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи               ( 

„Службени гласник РС“, број 129/07 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, 7/2014 и 

10/2015),  којим се дефинишу надлежности скупштине приликом именовања и разрешења,  

Скупштина је  донела решење  о разрешењу  Слађане Мрвовић са дужности директора Центра 

за социјални рад општине Жабари а у складу са одредбама члана 126. став 1. тачка 2., 3. и 4. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011),  јер је именована 

истовремено обављала и дужност секретара СО Смедеревска Паланка од 27. маја 2016. године 

без да је о томе обавестила оснивача Скупштину општине Жабари. Дана 01.08.2016. године 

Општини Жабари, председнику Скупштине општине Жабари достављен је акт Управног 

инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се тражи да се 

достави извештај о томе да ли је Слађана Мрвовић у радном односу на два радна места и то на 

месту директора Центра за социјални рад општине Жабари и на месту секретара Скупштине 

општине Смедеревска Паланка. Председник СО Дејан Адамовић тражио је од Центра за 

социјални рад општине Жабари неопходне информације и одговор је добио по истеку рока од 

директорке Центра за социјални рад, то јест 09.08.2016. године. Директорка Слађана Мрвовић 

доставила је уверење број:112-120/2016-01/1 од 18.07.2016.године у коме стоји да је именована  

постављена на место секретара СО Смедеревска Паланка, у Општинској управи општине 

Смедеревска Паланка почев од 27.05.2016. године, да је заведена у Централном регистру 

запослених на место секретара СО Смедеревска Паланка као и да није осигурана преко 

Општинске управе општине Смедеревска Паланка, имајући у виду чињеницу да се и даље води 

на раду у Центру за социјални рад у Жабарима и да ће уверење користити у сврху доказа о 

осигурању. 

Дана 10.11.2016. године одржана је седница Управног одбора Центра за социјални рад 

општине Жабари на коме је донета Одлука да се Општинском већу општине Жабари даје 

предлог да се Мрвовић Слађана из Смедеревске Паланке разреши дужности директора Центра 

за социјални рад општине Жабари због постављења на место секретара СО Смедеревска 

Паланка. 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у  „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

Број: 020-222/2016-03                                                      

Датум: 29.11.2016.год.                                                        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Жабари                                                                                                           Председник СО Жабари 

                                                                                              Дејан Адамовић,с.р.                                                     
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На основу члана 125. Закона о социјалној заштити  („Службени гласник РС“, број 

24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 

129/2007 и 83/2014), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“ број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015), на предлог Управног одбора 

Центра за социјални рад општине Жабари број 020-201/2016-03 од 16.11.2016 године, предлога 

Општинског већа општине Жабари, и сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 119-01-259/2016-09 

од 25.11.2016.године, 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној  дана 29.11.2016. године донела је 

следеће 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању на дужност  вршиоца дужности директора Центра за социјални рад  

општине Жабари  

 

      I 

 

 Марина Милошевић, дипл. педагог из Жабара  именује се  на дужност вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад општине Жабари. 

 

      II 

 

 Мандат именованом вршиоцу дужности директора Центра за социјални рад општине 

Жабари траје до момента ступања на дужност директора Центра за социјални рад општине 

Жабари изабраног на основу  конкурса, а најдуже годину дана. 

 

                                                                        III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у  „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-223/2016-03  03                                                                  

Датум: 29.11.2016.год.                    

Жабари   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                                                             Председник СО Жабари 

                                                                                                                 Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 20.  Закона о јавним службама („Службенио гласник РС“ број 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/85-испр.др.закона,  83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон),  

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 

83/2014-др.закон), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници дана 29.11.2016. године донела је следеће  

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника Управног одбора 

Туристичке организације општине Жабари 

 

 

 

      I 

 

 Зоран Љубисављевић из Сибнице разрешава се дужности председника Управног  

одбора Туристичке организације општине Жабари. 

 

      II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-224/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари  

                                                                                                  Дејан Адамовић,с.р. 
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На основу члана 20.  Закона о јавним службама („Службенио гласник РС“ број 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/85-испр.др.закона,  83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон),  

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 

83/2014-др.закон), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), и предлога Општинског већа 

општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници дана 29.11.2016. године донела је следеће  

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Управног одбора 

Туристичке организације општине Жабари 

 

 

      I 

 

 Коварбашић Ивана из Жабара именују се за председника Управног  одбора Туристичке 

организације општине Жабари. 

 

 

  

II 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-225/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                         Председник СО Жабари  

                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р. 
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       На основу члана 50. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07  и 83/14 – др. закон), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) и 

9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон), 

члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 

7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015),  и предлога општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној  29.11. 2016. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о  разрешењу  дужности  вршиоца дужности  директора  JП“Дирекција за изградњу 

општине Жабари“ Жабари  

 

I 

 Разрешава се Горан Јаношевић, дипл. грађевински  инжењер из Свилајнца, дужности 

вршиоца дужности директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Жабари“, Жабари због 

промене статуса Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Жабари“ Жабари, дана  30. 

новембра  2016. године. 

 

 

II  

 Ово решење ступа на снагу  даном доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Жабари“. 

 

                                                                                

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 50. став 1. тачка 9) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16), члану 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07  и 83/14 – др. закон), члану 66. ст 1. и 

3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, 

бр. 127/09  и 83/14 – др. закон) и члану 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014 и 10/2015). 

 Чланом 50. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима таксативно су наведени разлози 

због којих директор јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је 

именован, као и у другим случајевима прописаним законом. 

Чланом 1. став 1. и чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 103/2015) утврђено је да се јавна предузећа, фондови и 

дирекције основани од стране локалне власти више не могу финансирати из буџета као 

индиректни буџетски корисници, као и да су јединице локалне самоуправе дужне да до 1. 

децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са истим.  

Последица оваквог законом утврђеног решења је немогућност финансирања јавног 

предузећа, фонда и дирекције из буџета Општине, као на пример: за плате запослених, са једне 

стране и немања сопствених прихода јавног предузећа, фонда и дирекције, јер су плате 

запослених у целини финансиране из буџета Општине, са друге стране и обавезе оснивача - 

Општине да послове јавног предузећа, фонда и дирекције и даље финансира, јер се ради о 

пословима из делокруга јединице локалне самоуправе, са треће стране, а једино могуће решење 

је доношење Одлуке о престанку рада, постојања и брисању из регистра  Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу општине Жабари“ Жабари. 

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте. 
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Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом. 

 Чланом 13. став 1. тачка 9. Статута општине Жабари прописано је да Скупштина 

општине, именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу 

са законом. 

 Имајући у виду да је Скупштина општине Жабари донела Одлуку о престанку рада, 

постојања и брисању из регистра Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Жабари“ 

Жабари, са даном 30. новембар 2016. године,  донето  је решење као у диспозитиву. 

 

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке 

Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет општине  Жабари утврђено 

је да спровођење предлога овог Решења не изискује посебна средства нити има финансијског 

ефекта на буџет општине Жабари. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Пожаревцу у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

Број: 020-226/2016-03                                     

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                            Дејан Адамовић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), и предлога 

Општинског већа општине Жабари, 

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 29.11. 2016. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Жабари“ Жабари 

 

I 

 

Престаје дужност у Надзорном одбору  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

општине Жабари” Жабари: 

1. Бобану Милошевићу, дипл. економисти из Жабара, председнику, 

2. мр Миодрагу Милорадовићу из Четережа, члану и 

3. Јелици Гвоздић, дипл. економисти из Доње Ливадицe, из реда запослених ЈП 

„Дирекција за изградњу општине Жабари“ Жабари, члану. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“, а примењује се од 30. 

новембра 2016. године. 

Образложење 

 

 Наведенима престаје дужност председника и чланова Надзорног одбора због промене 

статуса  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Жабари“ Жабари. 

  

Процена финансијских ефеката утицаја акта на буџет општине Жабари 

 

За спровођење овог акта није потребно обезбедити финансијска средства у буџету 

општине Жабари. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

 

Број: 020-227/2016-03                                    

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                        Председник СО Жабари  

                                                                                                  Дејан Адамовић,с.р. 
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На основу  члана 32 ст. 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана. 13. став 1. тачка 9. Статута Општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“ бр.7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014 и 10/2015), и  предлога 

Општинског већа,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године,  донела је 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности  председнику и  члановима  Управног одбора  Фонда за развој 

пољопривреде општине Жабари 

 

I 

 Престаје дужност у Управном одбору Фонда за развој пољопривреде општине  Жабари: 

 

1. Предрагу Стајићу из Симићева, председнику; 

2. Марку Павловићу из Сибнице, члану; 

3. Радиши Николићу из Витежева, члану; 

4. Саши Живановићу из  Симићева, члану; 

5. Мирољубу Павловићу  из Породина, члану; 

6. Владану Ђурићу  из Породина, члану; 

7. Слађану Момчиловићу из Кочетина, члану. 

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“, а примењује се од 30. 

новембра 2016. године. 

 

Образложење  

 

Наведенима престаје дужност председника и чланова у   Управном одбору Фонда за 

развој пољопривреде општине  Жабари због промене статуса Фонда за развој пољопривреде 

општине  Жабари. 

 

 Процена финансијских ефеката утицаја акта на буџет општине Жабари 

 

За спровођење овог акта није потребно обезбедити финансијска средства у буџету 

општине Жабари. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Пожаревцу у року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

 

Број: 020-228/2016-03                                    

Дана: 29.11. 2016. године 

Жабари 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                        Председник СО Жабари  

                                                                                                  Дејан Адамовић,с.р. 
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 На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, број 36/2009и 88/2010) , члана 13 Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014и 10/2015) , 

Скупштина општине Жабари на седници одржаној 29.11.2016. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о оснивању Савета за запошљавање општине Жабари 

I 

 Именује се Савет за запошљавање општине Жабари у саставу: 

 

1. Настић Живорад, одборник Скупштине општине Жабари , председник савета 

2. Миловановић Небојша, начелник Општинске управе , члан савета 

3. Динић Светлана, начелник Одељења,  члан савета 

4. ___________________, представник Националне службе за запошљавање-

Филијала Пожаревац, члан савета 

5. Стојадиновић Јелена, виши стручни сарадник, члан савета 

6. Несторовић Слађана, одборник Скупштине Општине Жабари, члан савета 

7. Марковић Небојша испред Синдиката, члан савета.  

 

У раду савета могу учествовати и удружења која се баве заштитом интереса 

одређених категорија незапослених( инвалида,. Омладине, жена и сл) без права гласа. 

II 

  Саветом за запошљавање руководи председник савета. 

III 

 Савет за запошљавање има задатак да даје мишљења и препоруке Председнику 

општине у вези са : 

- Акционим планом запошљавања на територији општине Жабари, 

- Усвајањем Акционог плана запошљавања на територији општине Жабари, 

- Доношењем и усвајањем Програма запошљавања приправника на територији 

општине Жабари, и Програма запошљавања особа са инвалидитетом на 

територији општине Жабари, 

- Организовањем Јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу 

јавних радова, 

- Додатним образовањем и обуком незапослених и другим питањима од интереса 

за запошљавање. 

Мандат чланова Савета за запошљавање идентичан је мандату  

Председника општине који их је именовао. 

IV 

 Стручне и административно техничке послове за потребе Савета за запошљавање 

општине Жабари, обављаће Општинска управа општине Жабари.  

V 

 Ступањем на снагу овог Решења , даном доношења ,престаје да важи решење број 

020-17/13-01 од 10.04.2013. године.  

VI 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

Број :  020-229/2016-03 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

        П р е д с е д н и к  

                                                    Дејан Адамовић,с.р. 
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На основу члана 12. став 1. и члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник  

РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 13. Статута општине Жабари („ 

Службени гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014  и 10/2015), и 

предлога Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника  и заменика секретара Изборне комисије општине Жабари у 

сталном саставу 

 

 

 

I 

       

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности  председника и  заменика секретара   Изборне комисије 

општине Жабари у сталном саставу: 

1. адв. Драгослав Ђурић из Жабара, председник, кога је предложила Одборничка група 

„Српска напредна странка“ и 

2. Ана Милановић, дипл.правник из Ореовице, заменик секретара. 

 

 

II 

 

 Против овог решења допуштена је жалба Управном суду, у року од 24 часа од доношења 

решења. 

 

III 

 

 Ово решење објавити  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-230/2016-03 

Дана: 29.11.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                          Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 13. Статута општине Жабари („ Службени 

гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013, 4/2014,  7/2014  и 10/2015), и предлога 

Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 29.11.2016. године донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу 

 

 

I 

       

 Именује  се за председника Изборне комисије општине Жабари у сталном саставу Ана 

Милановић, дипл.правник из Ореовице, коју је предложила Одборничка група „Српска 

напредна странка“. 

  

  

 

 Против овог решења допуштена је жалба Управном суду, у року од 24 часа од доношења 

решења. 

 

III 

 

 Ово решење објавити  у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-231/2016-03 

Дана: 29.11.2016.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                          Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 173. Законa о запосленима у аутономим покрајинамаи јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 11.Пословника о раду 

Општинског већа општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 10/2012), 

Општинско веће општине Жабари, на седници одржаној дана 23.11.2016. године донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Жалбене комисије у општини Жабари 

 
 

I     ОБРАЗУЈЕ СЕ   Жалбена комисија у општини Жабари у следећем саставу: 

1. Небојша Мисић, дипл.правник - за председника 

2. Ана Милановић, дипл.правник-  за члана 

3. Јелица Гвоздић, дипл. економиста, - за члана, 

II  Председник и чланови жалбене комисије именују се на 5 (пет) година и могу бити 

поново именовани. 

Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време 

на које је именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или 

када буде разрешен. 

 

III   Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у другом 

степену о: 

 

- жалбама службеника у Општинској управи општине Жабари на решења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима и 

- жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

 

IV  Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

 

V  Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад у висини од 2.000,00 динара 

у нето износу, по одржаној седници. 

 

VI  Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган 

управе код кога се обезбеђују и средства за рад комисије. 

 

VII  Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и званичној 

интернет презентацији општине Жабари. 

 

Број:02-15 /2016-03 

24.11.2016. године 

       Ж а б а р и  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                          Лукић Јован,с.р. 
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